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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσµα εκτενούς αναζήτησης και πρωτογενούς έρευνας, που 

διήρκεσε σχεδόν ενάµιση χρόνο. Αποδείχθηκε µια πολύ ενδιαφέρουσα περιπέτεια, ένα ταξίδι 

ανακάλυψης της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας, µέσα από τη βιβλιογραφία αλλά και τα πρωτοσέλιδα 

της «Μακεδονίας». Εξάλλου οι εφηµερίδες καταγράφουν τρόπον τινά την ιστορία τη στιγµή που 

συµβαίνει- όσο κι αν η πολύ κοντινή απόσταση δηµιουργεί παραµορφώσεις... Όπως παραµορφώσεις 

δηµιουργεί και η αχλύ του µύθου που περιβάλλει τον Βελλίδη. Οφείλω να ευχαριστήσω όλους όσοι 

δέχτηκαν να µου µιλήσουν για τον εκδότη, την κόρη του Κατερίνα Βελλίδη, τους δηµοσιογράφους 

Αντώνη Κούρτη, Αντώνη Πεκλάρη, Νίκο Βουργουτζή, Νίκο Μέρτζο Χρίστο Χριστοδούλου, Μανώλη 

Κανδυλάκη, Φαίδωνα Γιαγκιόζη. Η συνδροµή τους ήταν πολύτιµη, ακόµα και αν κάποιες φορές 

χρειάστηκε να αµφισβητήσω ή να αποδοµήσω τις πληροφορίες που µου ανέφεραν.  

Θα ήθελα να απευθύνω θερµές ευχαριστίες στον επιβλέποντα καθηγητή µου κ. Αντώνη 

Σκαµνάκη, για την καθοδήγηση που µου πρόσφερε, µα πάνω από όλα γιατί συµµεριζόταν τον 

ενθουσιασµό µου, κάθε φορά που, µέσα από την αρχειακή έρευνα ανακάλυπτα ένα νέο στοιχείο, µια 

άγνωστη πτυχή, µια διαφορετική ανάγνωση της ιστορίας του Ι. Βελλίδη. Ευχαριστώ επίσης τον 

επίκουρο καθηγητή Δηµήτρη Λυβάνιο, που µου µετέδωσε το πάθος του για την ιστορία του Τύπου 

και την καθηγήτρια κ. Σοφία Καϊτατζή Whitlock που συµµετείχε στην τριµελή εξεταστική επιτροπή.  

Τέλος, θέλω να πω ένα µεγάλο ευχαριστώ στον Ιωσήφ Βαένα για τις βιβλιογραφικές 

προτάσεις του σχετικά µε τα εβραϊκά ζητήµατα καθώς και για την κριτική ανάγνωση της εργασίας και 

στον Θωµά Τζήρο για την τεχνική υποστήριξη και τις ατέλειωτες συζητήσεις µας, στις δύσκολες 

στιγµές που αντιµετωπίσαµε κατά τη συγγραφή των διπλωµατικών µας εργασιών. Επίσης, ευχαριστώ 

τον Δηµήτρη Τσάκωνα για τη βοήθεια µε τις αποµαγνητοφωνήσεις και την αποδελτίωση, τη Γλυκερία 

Καπάνταη για τη βοήθεια που µου παρείχε στην πρόσβαση στο φυσικό αρχείο της «Μακεδονίας» και 

πάνω από όλα στην αδερφή µου, Δέσποινα Χριστοφορίδου, που είναι πάντα δίπλα µου.  

!
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μία από τις σηµαντικότερες προσωπικότητες του τύπου της Θεσσαλονίκης ήταν ο εκδότης τη 

εφηµερίδων «Μακεδονία» και «Θεσσαλονίκη», Γιάννης Βελλίδης. Η παρούσα εργασία εξετάζει  

πρωτοσέλιδα της εφηµερίδας «Μακεδονία», µιας περιόδου τεσσάρων δεκαετιών, συγκεντρώνει τις 

αποσπασµατικές και ελλιπείς πληροφορίες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για τον εκδότη, 

καταγράφει µαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν και φέρνει στο φω διπλωµατικά αρχεία, µε 

σκοπό να διερευνήσει τις σχέσεις του Βελλίδη µε την πολιτική εξουσία της εκάστοτε εποχής. Από την 

έρευνα προκύπτει ότι, στη µακρά πορεία του στο τιµόνι της εφηµερίδας «Μακεδονία» οι σχέσεις του 

εκδότη µε την πολιτική εξουσία δεν ήταν µονοδιάστατες και αµετάβλητες, αλλά διαµορφωνόταν από 

τον βαθµό ελευθερίας που υπήρχε την εκάστοτε εποχή αλλά και το αν την εξουσία κατείχαν 

ιδεολογικοί αντίπαλοι ή φίλοι του εκδότη. Για παράδειγµα κατά τις περιόδους δικτατορικών 

καθεστώτων η εφηµερίδα αποδέχτηκε την επιβολή λογοκρισίας, δηµοσίευσε κείµενα κυβερνητικής 

προπαγάνδας, αλλά ταυτόχρονα ο εκδότης υπέστη δικαστικές διώξεις. Τις περιόδους που την εξουσία 

ασκούσαν κόµµατα της δεξιάς, ο εκδότης άσκησε δριµεία αντιπολίτευση µέσω της «Μακεδονίας», η 

οποία λειτούργησε κατά κάποιο τρόπο ως η «φωνή» του κεντρώου χώρου. Ο εκδότης χρησιµοποίησε 

την επιρροή της εφηµερίδας στη διαµόρφωση κοµµατικών και εκλογικών συσχετισµών και σε 

ορισµένες περιπτώσεις ανάλαβε ενεργό ρόλο στη διαµόρφωση των πολιτικών εξελίξεων, κυρίως ως 

προς την ενοποίηση των πολιτικών δυνάµεων του Κέντρου, αλλά και στα γεγονότα της αποστασίας.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εκδότης, Γιάννης Βελλίδης, εφηµερίδα «Μακεδονία», ΜΜΕ, πολιτική εξουσία 

!
ABSTRACT 

Yannis Velidis was one of the most important personalities in local press history of Thessaloniki. He  

was the publisher of newspapers «Makedonia» and «Thessaloniki».This paper examines the 

frontpages of Makedonia during a period of four decades, gathers the sparse and anecdotal 

information that has already appeared in the bibliography, records new testimonies of people who met 

and worked with him and brings to light new records from diplomatic archives in order to discover 

the relationship between Vellidis and the political powers of each period. From the research we learn 

that during his long haul as owner of Makedonia the relationship between the publisher and political 

power was never one-dimensional; instead it was defined by the degree of freedom enjoyed by the 

Press during each period but also whether the power was held by his ideological foes or friends. For 

example during dictatorial regimes the newspaper was subjected to censorship, published regime 

propaganda but at the same time the publisher faced prosecutions. When Conservative/Right 
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governments were in power, Vellidis acted as fierce oppositor, allowing Makedonia to interpret the 

role of the voice of the Center. The publisher used the influence the newspaper yielded, to affect 

political and electoral results and, in some cases, shouldered an active and direct role in shaping 

political developments; mainly towards a unification of the political forces of the Center and also 

during the period of Apostasia. 

 KEYWORDS: publisher, Vellidis, Velidis, newspaper Makedonia, Mass Media, political power 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Με την πάροδο του χρόνου χάνονται ή καταστρέφονται φύλλα των παλαιών εφηµερίδων της 

Θεσσαλονίκης, τα διαθέσιµα στοιχεία για όσους εργάστηκαν στον τοπικό Τύπο, εκδότες και 

δηµοσιογράφους, είναι αποσπασµατικά και διάσπαρτα σε βιβλία, κείµενα και άρθρα, ενώ µοιραία 

φεύγουν από τη ζωή όσοι θα µπορούσαν να µας δώσουν πολύτιµες µαρτυρίες για αυτούς. Η παρούσα 

εργασία εστιάζει σε µία από τις σηµαντικότερες προσωπικότητες του Τύπου της Θεσσαλονίκης, τον 

εκδότη των εφηµερίδων «Μακεδονία» και «Θεσσαλονίκη» Γιάννη Βελλίδη. 

Η «Μακεδονία» εκδόθηκε το 1911 από τον Κωνσταντίνο Βελλίδη. Ο γιος του, Γιάννης 

Βελλίδης, ανέλαβε την τύχη της το 1936, σε ηλικία 27 ετών, ως κληρονόµος του ιδρυτή της. Μέχρι 

τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, η «Μακεδονία» ήταν µια εφηµερίδα µε κύρος, αλλά µε εµβέλεια 

περιορισµένη στα γεωγραφικά όρια της Θεσσαλονίκης. Μεταπολεµικά, ο Γιάννης Βελλίδης κατάφερε 

να την µετατρέψει σε µια εφηµερίδα που κυριαρχούσε στον βορειοελλαδικό χώρο, ενώ είχε «ειδικό 

βάρος» και εκτός των γεωγραφικών ορίων κυκλοφορίας της, εξαιτίας του κύρους και της ισχύος που 

είχε αποκτήσει ο εκδότης της. Ο Βελλίδης ήταν ίσως ο µόνος εκδότη περιφερειακής εφηµερίδας που 

είχε πρόσβαση στα κέντρα πολιτικής εξουσίας, στον ίδιο βαθµό που είχαν και µεγάλοι εκδότες 

αθηναϊκών εφηµερίδων. 

 Αφορµή για την παρούσα διπλωµατική εργασία αποτέλεσε η εργασία εξαµήνου µε θέµα 

«Τύπος και Αποστασία: ο ρόλος του εκδότη Ι. Βελλίδη»,  που εκπόνησα στο πλαίσιο του 1

προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών «Δηµοσιογραφία και νέα µέσα» του ΑΠΘ και ειδικότερα του 

µαθήµατος «Δηµοσιογραφία, ΜΜΕ και Πολιτική”, µε διδάσκοντα τον επίκουρο καθηγητή Αντώνη 

Σκαµνάκη. Ο αρχικός στόχος εκείνης της εργασίας ήταν η αποτύπωση των γεγονότων του Ιουλίου 

του 1965 στα πρωτοσέλιδα της εφηµερίδας «Μακεδονίας», ωστόσο οι βιβλιογραφικές πηγές 

φανέρωσαν µια κάποια ανάµειξη του εκδότη στην υπόθεση της αποστασίας. Από αυτή η διαπίστωση 

ανέκυψε το ενδιαφέρον για τη συνολική πορεία του εκδότη, την πολιτική του τοποθέτηση και τις 

σχέσεις του µε την εκάστοτε πολιτική εξουσία, από το 1936 που ανέλαβε την τύχη της εφηµερίδας 

«Μακεδονία», µέχρι το θάνατό του, το 1978. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε καταγεγραµµένη στη 

βιβλιογραφία σχετική ακαδηµαϊκή έρευνα που να εστιάζει στη ζωή και τη δράση του εκδότη και την 

πολιτική τοποθέτηση της εφηµερίδας «Μακεδονία» αποτέλεσε ένα πρόσθετο κίνητρο για την επιλογή 

του συγκεκριµένου θέµατος.  

 Η εργασία είναι αναρτηµένη στο προσωπικό µου blog, στο σύνδεσµο http://sofistories.wordpress.com/1

2012/11/18/vellidis_apostasia/ 

http://sofistories.wordpress.com/2012/11/18/
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Ι.1 Διάρθρωση Εργασίας 

Η εργασία επιχειρεί να συγκεντρώσει τις αποσπασµατικές και ελλιπείς πληροφορίες που 

υπάρχουν στη βιβλιογραφία για τον εκδότη, να καταγράψει µαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν 

και να διερευνήσει τη σχέση του µε την εκάστοτε πολιτική εξουσία, όπως προκύπτει από 

συνεντεύξεις, βιβλιογραφικές και αρχειακές πηγές, αλλά και από το περιεχόµενο της εφηµερίδας 

«Μακεδονία».  Σε αυτό, το εισαγωγικό κεφάλαιο της εργασίας γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση 2

των θεωρητικών προσεγγίσεων, ως προς τις σχέσεις αλληλεπίδρασης της πολιτικής εξουσίας µε τα 

ΜΜΕ γενικά, και ειδικότερα το πώς αυτές διαµορφώθηκαν στο πλαίσιο της ελληνικής ιστορικής 

πραγµατικότητας. Επίσης παρουσιάζονται τα ερευνητικά προβλήµατα που ανέκυψαν και εξηγούν την 

ανάγκη για υιοθέτηση ενός συνδυασµού µεθοδολογικών εργαλείων, έτσι ώστε να υπάρξει 

πολύπλευρη προσέγγιση των ερωτηµάτων που θέτει η παρούσα διπλωµατική εργασία. Τα ευρήµατα 

της έρευνας παρουσιάζονται σε δέκα κεφάλαια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο σκιαγραφείται το «προφίλ» της εφηµερίδας «Μακεδονία» και του 

εκδότη της, Γιάννη Βελλίδη, όπως προκύπτει από βιβλιογραφικές και αρχειακές πηγές καθώς και από 

τις συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εργασίας. Αρχικά παρουσιάζεται η 

διαχρονική πολιτική τοποθέτηση της «Μακεδονίας» και οι περιπτώσεις λογοκρισίας και διώξεων που 

υπέστη η εφηµερίδα. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι σχέσεις του εκδότη Ιωάννη Βελλίδη µε 

πολιτικούς της εποχής, η στάση του απέναντι σε άλλους εκδότες, η επιχειρηµατική του πορεία, η 

ανάδειξή του ως παράγοντα της Θεσσαλονίκης. Αυτό το κεφάλαιο αποτελεί ερµηνευτικό οδηγό για 

τα επόµενα, καθώς οι αντιλήψεις και τα συµφέροντα του εκδότη εξηγούν ως ένα βαθµό και τις 

επιλογές που έκανε στα πρωτοσέλιδα, στα οποία αποτυπώνεται η πολιτική της τοποθέτηση της 

εφηµερίδας.  Τα κεφάλαια 2-10 εξετάζουν τα πρωτοσέλιδα της «Μακεδονίας κατά διάρκεια 3

διακριτών ιστορικών περιόδων, από το 1936 που ο Γιάννης Βελλίδης αναλαµβάνει την εφηµερίδα 

µέχρι το θάνατό του, το 1978.  

Το 2ο κεφάλαιο παρουσιάζει πρωτοσέλιδα της «Μ» από την περίοδο της δικτατορίας Μεταξά, 

οπότε η εφηµερίδα υπόκειται σε αυστηρή λογοκρισία και δηµοσιεύει κείµενα της µεταξικής 

 Από το 1963 ο Βελλίδης εκδίδει και την απογευµατινή εφηµερίδα «Θεσσαλονίκη» όµως για λόγους οικονοµίας χώρου 2

και χρόνου, η παρούσα εργασία εξετάζει µόνο τα πρωτοσέλια της εφηµερίδας «Μακεδονία», µε αναφορές στη «Θ» όπου 
αυτό εξυπηρετεί τους ερευνητικούς σκοπούς.

 Θέτουµε ως παραδοχή για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας ότι τα πρωτοσέλιδα τελούσαν υπό την απόλυτη έγκριση 3

του εκδότη της εφηµερίδας και κινούταν στη “γραµµή” που ο ίδιος χάραζε. Αυτό προκύπτει εξάλλου και από τη 
βιβλιογραφία αλλά και από τις συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας 
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προπαγάνδας. Το 1941 η έκδοση της εφηµερίδας απαγορεύεται από τις κατοχικές δυνάµεις. Η 

«Μακεδονία” θα επανακυκλοφορήσει την άνοιξη του 1945.  

Το 3ο κεφάλαιο παρουσιάζει τα πρωτοσέλιδα της περιόδου από την επανέκδοση έως και το 

1949. Η περίοδος χαρακτηρίζεται από έντονη πολιτική φόρτιση, αρχικά για το πολιτειακό ζήτηµα στη 

µεταπολεµική Ελλάδα (για το οποίο η εφηµερίδα προωθούσε τη θέση των βενιζελικών για 

αβασίλευτη δηµοκρατία) και στη συνέχεια µε την κορύφωση των εµφύλιων συγκρούσεων. \ 

Το 4ο κεφάλαιο αναφέρεται στην περίοδο 1950-1952, κατά την οποία σχηµατίστηκαν 

βραχύβιες κυβερνήσεις κεντρώων πολιτικών κοµµάτων µε πρωθυπουργούς τους Πλαστήρα και 

Βενιζέλο, τις οποίες υποστήριξε ο Βελλίδης. Πρόκειται για µια «παρένθεση» µεταξύ του εµφυλίου 

πολέµου και µιας µακράς περιόδου κυβερνήσεων δεξιάς, κατά την οποία η «Μακεδονία” γίνεται 

«κυβερνητική” εφηµερίδα. Μάλιστα, στις εκλογές του 1952 ο εκδότης της κατέρχεται ως υποψήφιος 

βουλευτής των Φιλελευθέρων για να βοηθήσει το κόµµα που υποστήριζε.  

Το 5ο κεφάλαιο καταγράφει τα πρωτοσέλιδα της «Μακεδονίας» την περίοδο 1952-1955, επί 

κυβερνήσεως Παπάγου. Η πιθανότητα καθόδου του στρατηγού στην πολιτική απασχολεί την 

εφηµερίδα ήδη από το τέλος του εµφυλίου, και όταν αυτό συµβαίνει η εφηµερίδα κάνει λόγο για 

«ανώµαλη εξέλιξη». Μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Παπάγο, τα πρωτοσέλιδα της «Μ»  

«µονοπωλούν» η κριτική της αντιπολίτευσης  στην κυβέρνηση και η προσπάθεια για ενοποίηση των 

δυνάµεων του κέντρου.  

Το 6ο κεφάλαιο καλύπτει την οκταετία 1955-1963 των κυβερνήσεων  Καραµανλή. Το 

εκτεταµένο αυτό κεφάλαιο καταγράφει την αντιπολιτευτική στάση της εφηµερίδας απέναντι στον 

Κωνσταντίνο Καραµανλή και τις κυβερνητικές επιλογές του (ειδικά στα εθνικά θέµατα και την 

οικονοµία), που κορυφωνόταν κατά τη διάρκεια των τεσσάρων εκλογικών αναµετρήσεων. Επίσης τα 

πρωτοσέλιδα της «Μ» αποτυπώνουν τις προσπάθειες ενοποίησης του Κέντρου, στις οποίες έλαβε 

µέρος και ο Βελλίδης.  

Το 7ο κεφάλαιο εξετάζει τα πρωτοσέλιδα της εφηµερίδας, κατά την πορεία ανόδου της 

Ένωσης Κέντρου στην εξουσία και το διάστηµα µέχρι την πτώση της κυβέρνησης Παπανδρέου, τον 

Ιούλιο του 1965. Μετά από µια δεκαετία «Μακεδονία” ξαναγίνεται «κυβερνητική” εφηµερίδα, αλλά  

σύντοµα η στάση του εκδότη απέναντι στον αρχηγό της Ε.Κ. και πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου θα 

αρχίσει να µεταστρέφεται- κάτι που όµως δεν αποτυπώνεται µε σαφήνεια στα πρωτοσέλιδα, καθώς η 

άνοδος της Ε.Κ. στην εξουσία συνεπαγόταν και κυκλοφοριακή άνοδο σε όλες τις κεντρώες 
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εφηµερίδες, οι οποίες συνυπολόγιζαν το κυκλοφοριακό κόστος που θα είχε µια ανοιχτή ρήξη µε τον 

Παπανδρέου.  

Στο 8ο κεφάλαιο καταγράφονται τα πρωτοσέλιδα της «Μ» από την αποστασία µέχρι την 

επιβολή της Χούντας. Κατά τη διάρκεια της κρίσης του καλοκαιριού του 1965 ο εκδότης κράτησε µια 

αµφιλεγόµενη στάση: ενώ φαινοµενικά συνέχιζε να υποστηρίζει την κυβέρνηση Παπανδρέου, και 

µέσα από τα πρωτοσέλιδα της «Μ», ο ίδιος συµµετείχε στις παρασκηνιακές διεργασίες, ώστε να γίνει 

αποδεκτή η κυβέρνηση αποστασίας του Στ. Στεφανόπουλου.  

Το 9ο κεφάλαιο εξετάζονται τα πρωτοσέλιδα της περιόδου της χούντας, που όπως ήταν 

αναµενόµενο η «Μ” υποβλήθηκε σε ασφυκτική λογοκρισία.  

Τέλος, το σύντοµο 10ο κεφάλαιο καταγράφει ενδεικτικά πρωτοσέλιδα της «Μ» από τη 

µεταπολίτευση µέχρι και το θάνατο του εκδότη της, το 1978, όπου αποτυπώνεται η µεταστροφή της 

εφηµερίδας ως προς τον Καραµανλή.  

\Στο τέλος συνοψίζονται τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από τα ευρήµατα. Στο 

Παράρτηµα παρατίθενται αυτολεξεί οι αποµαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις, ώστε να υπάρχουν 

καταγεγραµµένες ως αρχειακό υλικό, το οποίο, µε δεδοµένη την έλλειψη άλλων πηγών, µπορεί να 

φανεί χρήσιµο σε µελλοντικές έρευνες σχετικά µε τον εκδότη.  

Ι.2 Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

Για τη θεωρητική πλαισίωση της εργασίας χρησιµοποιήθηκε επιλεγµένη βιβλιογραφία της 

θεωρίας των ΜΜΕ (Lasswell 1948), των σχέσεων ΜΜΕ και πολιτικής εξουσίας (Street 2005, 

Λυριντζής 1989, Παπαθανασόπουλος 2004, Κοµνηνου 2002) και του νοµοθετικού πλαισίου που 

ρυθµίζει τα του Τύπου στην Ελλάδα (Αντωνόπουλος 1965, Δαγτόγλου 1989, Αλιβιζάτος 1983). 

Επίσης, χρησιµοποιήθηκε βιβλιογραφία που αναφέρεται στην ιστορία του ελληνικού Τύπου 

(Καρυκόπουλος 1984, Μάγερ 1957,1960) και ειδικότερα του Τύπου της Θεσσαλονίκης (Κανδυλάκης 

1998, 2005, 2008, Χατζόπουλος [χ.χ.], Ψαράκης 1993, Αναστασιάδης 1994) καθώς και βιβλιογραφία 

που περιγράφει τις κοινωνικές, πολιτικές και ιστορικές συνθήκες της εξεταζόµενης περιόδου 

(Μουζέλης 2005, Meynaud 2002, Γούναρης 2002, Νικολακόπουλος 2010, Λιναρδάτος 2009,2010). 

Ως προς τον Βελλίδη, η βιβλιογραφία σχετικά µε τη ζωή και το έργο του είναι εξαιρετικά 

περιορισµένη. Το µόνο βιβλίο που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως βιογραφία είναι Ο εκδότης 

Ιωάννης Βελλίδης του Χρ. Χριστοδούλου (1999) στο οποίο ο οδηγός και έµπιστος του εκδότη, 

Λευτέρης Βόδενας, αφηγείται άγνωστες πτυχές της ζωής του. Χωρίς να µπορούµε να υιοθετήσουµε 

τα όσα λέει, (αφού δεν υπάρχει τρόπος ελέγχου και επιβεβαίωσης της εγκυρότητας αυτών), οι 
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εξοµολογήσεις του Βόδενα έχουν ιδιαίτερη σηµασία, αφού πρακτικά αποτελούν µια από τις ελάχιστες 

µαρτυρίες που φωτίζουν το πώς σκεφτόταν και ενεργούσε ο Βελλίδης. Άλλες βιβλιογραφικές πηγές 

είναι το Τελευταίο Χειρόγραφο του Νίκου Βουργουτζή (2007), ο οποίος ως συντάκτης και στέλεχος 

της εφηµερίδας «Μακεδονία» καταθέτει προσωπικές µαρτυρίες και η αυτοβιογραφία της κόρης του 

εκδότη, Κατερίνας Βελλίδη Ήταν βαρύς ο χειµώνας που γεννήθηκα (2010).  

Ι. 3 Πολιτική Εξουσία και ΜΜΕ 

Ι.3.1 Θεωρητικές προσεγγίσεις  

Η σχέση της πολιτικής εξουσίας µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης µπορεί να ερµηνευτεί υπό 

την οπτική διαφορετικών προσεγγίσεων της θεωρίας των ΜΜΕ. Οι πρώτες σηµαντικές αναλύσεις για 

τα ΜΜΕ διαµορφώνονται κατά τις δεκαετίες του ’40 και του ’50. Οι µελετητές που επηρεάστηκαν 

από τη θεωρητική ανάλυση του Lasswell,  η οποία εξετάζει την επικοινωνία µε βάση το µοντέλο 4

«ποιος λέει τι, µέσα από ποιο κανάλι, σε ποιον και µε τι αποτέλεσµα», αντιµετώπισαν τη µαζική 

επικοινωνία ως αυτόνοµο φαινόµενο, ανεξάρτητο από τις ευρύτερες κοινωνικοοικονοµικές 

διαδικασίες.  Άλλες αναλύσεις για τα ΜΜΕ τα ενέτασσαν στο πλαίσιο µιας συνολικότερης ερµηνείας 5

για την κοινωνία.  

Οι θεωρίες για την «κοινωνία της µάζας» προσέδωσαν στα ΜΜΕ έναν κεντρικό ρόλο ως προς 

τη δηµιουργία και αναπαραγωγή της µαζικής κουλτούρας και την παθητικότητα των µαζών, ενώ η 

«φιλελεύθερη-πλουραλιστική» προσέγγιση αντιµετώπισε τα ΜΜΕ ως ουδέτερους µηχανισµούς 

αναπαράστασης της πραγµατικότητας και ελέγχου της εξουσίας και υπό αυτή την έννοια θεωρήθηκαν 

ως στήριγµα των σύγχρονων δηµοκρατικών θεσµών.  Η µαρξιστική θεωρία για τα ΜΜΕ τα εντάσσει 6

στο γενικότερο ερµηνευτικό σχήµα βάσης-εποικοδοµήµατος, όπου τα ΜΜΕ αποτελούν µέρος των 

οικονοµικών και πολιτικών ελίτ, των οποίων τα συµφέροντα αντικατοπτρίζουν.  Οι διαφορετικές 7

σχολές σκέψης της µαρξιστικής θεωρίας προσεγγίζουν τα ΜΜΕ είτε α. ως δοµή που αναπαριστά το 

κυρίαρχο ιδεολογικό σύστηµα (δοµική προσέγγιση), είτε β. ως τµήµα του οικονοµικού συστήµατος, 

µε συµφέροντα σε αλληλεπίδραση ή και σε σύγκρουση (προσέγγιση πολιτικής οικονοµίας) είτε τέλος 

 Lasswell, H. (1948). Structure and Function of Communication in Society, in L. Bryson (ed.) The Communication of 4

Ideas. New York: Institute for Religious and Social Studies. pp. 37–51

 Λυριντζής, Χ. (1988) "Θεωρητικές Προσεγγίσεις στα ΜΜΕ". Στο Κοµνηνού, Μ. & Λυριντζής, Χ. (επιµ.) Κοινωνία, 5

Εξουσία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Αθήνα: Παπαζήσης, σ.19

 ό.π.:σ.206

 Skamnakis, A. (2006). Politics, Media and Journalism in Greece, PhD Thesis, Dublin: Dublin City University, 2006, σ.10 7
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γ. ως τµήµα του καθηµερινού τρόπου ζωής του σύγχρονου ανθρώπου (προσέγγιση κουλτούρας).  Οι 8

στρουκτουραλιστικές προσεγγίσεις δίνουν έµφαση στο λανθάνον νόηµα και αντιµετωπίζουν τα ΜΜΕ 

όχι ως ουδέτερους παρατηρητές της πραγµατικότητας αλλά ως δοµές που αποδίδουν ιδιαίτερο 

κοινωνικό νόηµα στα γεγονότα, νόηµα το οποίο αποκαλύπτεται µέσα από την κατανόηση του κώδικα 

και των επιπέδων σηµασιοδότησης.  9

Τα ΜΜΕ είναι µηχανισµοί στενά συνδεδεµένοι µε τις κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες,  10

ως εκ τούτου, τις τελευταίες δεκαετίες η σχέση µεταξύ πολιτικής και ΜΜΕ άρχισε να αναπτύσσεται 

ως ένα ηµι-αυτόνοµο πεδίο έρευνας των κοινωνικών επιστηµών. Ιστορικά το θέµα των σχέσεων 

ΜΜΕ και πολιτικής επικεντρώθηκε στην ιδέα της προπαγάνδας και τον φόβο της επίδρασής της στην 

κοινωνία  (βλ. για παράδειγµα τα έργα του Lasswell, των θεωρητικών της Σχολής της 11

Φρανκφούρτης κλπ).  

Πιο πρόσφατες θεωρητικές αναλύσεις πρότειναν και άλλες κατηγορίες, όπου θα µπορούσε να 

επικεντρωθεί η έρευνα των σχέσεων πολιτικής και ΜΜΕ, πέραν της προπαγάνδας. Τέτοιες  είναι   οι 

πολιτικές που επηρεάζουν την αγορά των ΜΜΕ, η αλληλεπίδραση των ΜΜΕ και της πολιτικής 

εξουσίας σε θέµατα δηµοκρατίας κλπ. Για παράδειγµα ο Street,  του οποίου την κατηγοριοποίηση 12

υιοθετεί σε µεγάλο βαθµό η παρούσα εργασία, προτείνει τέσσερις επιπλέον κατηγορίες 

αλληλεπίδρασης ΜΜΕ και πολιτικής: α) εκλογές, β) πολιτική επικοινωνία, γ) πολιτικές που 

ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε τα ΜΜΕ, δ) σχέση δηµοκρατίας και ΜΜΕ. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις 

που προτείνει για την οργάνωση της έρευνας των σχέσεων µεταξύ πολιτικής και ΜΜΕ είναι αυτές 

που αντιπροσωπεύονται από τον πλουραλισµό, τον κονστρουκτιβισµό και τον στρουκτουραλισµό. 

Στη θεωρητική προσέγγιση του πλουραλισµού η επίδραση των ΜΜΕ είναι θετική κατά κύριο λόγο, 

καθώς τα µέσα ενηµέρωσης θεωρείται ότι συµβάλουν θετικά στην ενηµέρωση περί της πολιτικής, 

ενώ τα ίδια αντιµετωπίζονται απλώς ως ενδιάµεσοι, µεταφέροντας στους δέκτες τις επιλογές που 

προσφέρει το πολιτικό σύστηµα. Με βάση την προσέγγιση του κονστρουκτιβισµού, ο πολιτικός 

κόσµος επαναδοµείται ως «πραγµατικότητα» από το µέσο που τον παρουσιάζει και µε βάση τις 

 Λυριντζής, ό.π.8

 ό.π., σ.339

 ό.π., σ.4110

  Skamnakis, ό.π, σ.1111

 Street, J. (2005) «Politics Lost, Politics Transformed, Politics Colonised? Theories of the Impact of Mass Media».  12

Political Studies Review: 2005 τ. 3. Ανακτήθηκε από το διαδίκτυο, στη θέση http://onlinelibrary.wiley.com/doi/

10.1111/j.1478-9299.2005.00017.x/abstract Προσπελάστηκε τελευταία φορά 26/6/2014

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1478-9299.2005.00017.x/abstract
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συµβάσεις που αυτό ακολουθεί. Κατά την στρουκτουραλιστική προσέγγιση η ανάπτυξη των ΜΜΕ 

και η σχέση τους µε την πολιτική πρέπει να κατανοηθεί µέσα από τις δοµές πολιτικής οικονοµίας και 

ως µέρος µιας ευρύτερης διαδικασίας καπιταλιστικής ανάπτυξης και δόµησης του κράτους. 

Ι.3.2 Η ανάπτυξη του Τύπου στην Ελλάδα 

Σχεδόν σε όλες τις χώρες διαµορφώθηκαν κάποιου είδους σχέσεων µεταξύ πολιτικής εξουσίας 

και Τύπου, οι οποίες διέφεραν από περίοδο σε περίοδο και από µια χώρα σε µιαν άλλη.  Έτσι, πέρα 13

από το γενικό ερµηνευτικό σχήµα που προτείνει η κάθε θεωρητική προσέγγιση, στη µελέτη των 

σχέσεων ΜΜΕ και πολιτικής θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψιν οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει 

κάθε χώρα και κάθε ιστορική περίοδος. Στην περίπτωση της Ελλάδας, για παράδειγµα, 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που διακρίνουν την εξέλιξη του κράτους και της κοινωνίας και 

διαµορφώνουν το πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύχθηκε  και ο Τύπος, είναι το κυρίαρχο σύστηµα 

πελατειακών σχέσεων, σε συνδυασµό µε την ατροφική κοινωνία των πολιτών, την αυξηµένη κρατική 

παρεµβατικότητα και την ιστορική καθυστέρηση στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας.  Έτσι, πέρα από 14

την απλή διχοτόµηση που υιοθετούν οι προσεγγίσεις της φιλελεύθερης άποψης (για την οποία ο 

εκδηµοκρατισµός των ΜΜΕ είναι κυρίως ζήτηµα περιορισµού της κρατικής παρεµβατικότητας) και 

αυτές της πολιτικής οικονοµίας (που επικεντρώνεται στον έλεγχο των ΜΜΕ από το ιδιωτικό 

κεφάλαιο) οι σχέσεις εξουσίας και ΜΜΕ πρέπει να µελετηθούν και υπό τη θεώρηση των εν γένει 

πελατειακών σχέσεων που αναπτύχθηκαν µεταξύ κράτους και πολιτών.   15

Ο ελληνικός Τύπος έχει παράδοση στην αποκαλούµενη ερµηνευτική δηµοσιογραφία, η οποία 

δεν αρκείται στην ουδέτερη καταγραφή των γεγονότων αλλά δίνει έµφαση στα σχόλια, εκφράζοντας 

συχνά σαφή πολιτική θέση  και λειτουργώντας ως µέσο ιδεολογικής έκφρασης και πολιτικής 16

κινητοποίησης.  Από την εποχή του 1830-1880, οι ελληνικές εφηµερίδες χαρακτηρίζονταν από 17

«υπερπολιτικοποίηση» που αντανακλούσε τις πολιτικές αντιπαραθέσεις της εποχής.  Παρόλο που το 18

φαινόµενο του κοµµατικού Τύπου (υπό την έννοια των επίσηµων κοµµατικών οργάνων) δεν 

αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα, οι εφηµερίδες ταυτίζονταν πάντα µε ισχυρούς ιδεολογικούς 

 Σκαµνάκης, Α. (2009). Μέσα µαζικής επικοινωνίας και πολιτική εξουσία στην Ελλάδα στο Οι εξελίξεις στο χώρο των 13

Μέσων Επικοινωνίας. Νέα Φαινόµενα και κοινωνικές δυνάµεις, πρακτικά ηµερίδας, Αθήνα: Λιβάνης, σ.109

 Χαραλάµπης, Δ. (1989). Πελατειακές σχέσεις και Λαϊκισµός. Η εξωθεσµική συναίνεση στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα. 14

Αθήνα: Εξάντας

 Παπαθανασόπουλος, Στ. (2004). Πολιτική και ΜΜΕ. Η περίπτωση της Νότιας Ευρώπης. Αθήνα: Καστανιώτης, σ.14515

 ό.π.,σ.4816

 Skamnakis ό.π., σ.1417

 Μάγερ, Κ. (1957). Ιστορία του ελληνικού Τύπου, τ.1, 1790-1900,Αθήνα: Δηµόπουλος18
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διαχωρισµούς, εκπροσωπώντας συγκεκριµένες πολιτικές αποχρώσεις.  Λειτουργίες όπως η 19

ενηµέρωση και η ψυχαγωγία, τοποθετούταν σε δεύτερη µοίρα, καθώς οι εφηµερίδες επικεντρωνόταν 

στην υπηρέτηση άλλων σκοπών, όπως οι αγώνες ανεξαρτησίας της χώρας, οι απελευθερωτικοί  

πόλεµοι, η δόµηση της εθνικής ταυτότητας, η συγκρότηση ενός σύγχρονου αστικοδηµοκρατικού 

συνταγµατικού κράτους.   20

 Οικονοµικά, οι εφηµερίδες δεν στήριζαν την έκδοσή τους στις πωλήσεις των φύλλων, αλλά οι 

πόροι τους προερχόταν από ιδιότυπες µορφές χρηµατοδότησης από το κράτος.  Η κυκλοφορία 21

άρχισε να αυξήθηκε µόλις τη δεκαετία του ’50, αλλά ποτέ ο ελληνικός Τύπος δεν απέκτησε µαζική 

κυκλοφορία, τέτοια που να του εξασφαλίζει οικονοµική αυτονοµία (όπως συνέβαινε σε χώρες της 

κεντρικής και βόρειας Ευρώπης), µε αποτέλεσµα να συντηρείται µια µόνιµη σχέση εξάρτησης από το 

κράτος,  το οποίο ούτως ή άλλως είχε δοµηθεί και συνέχιζε να αναπτύσσεται µε βάση το πελατειακό 22

σύστηµα. Μια ερµηνεία για αυτό, είναι ότι, ενώ στη Δύση η εκβιοµηχάνιση και η δηµιουργία αστικής 

τάξης προηγήθηκε της εγκαθίδρυσης του κοινοβουλευτισµού, στην Ελλάδα ακολουθήθηκε η 

αντίστροφη πορεία µε αποτέλεσµα τη διαµόρφωση ενός ισχυρού κράτους και µιας σχετικά αδύναµης 

κοινωνίας πολιτών.  Μεταξύ άλλων, η απουσία µιας ισχυρής κοινωνίας πολιτών αποτέλεσε την αιτία 23

και για το ότι δεν αναδείχθηκε ένα µη κρατικά ελεγχόµενο σύστηµα ενηµέρωσης.   24

 Ουσιαστικά τα ΜΜΕ στην Ελλάδα αναπτύχθηκαν περισσότερο ως δρώντες του πολιτικού 

συστήµατος παρά της αγοράς, καθώς η οικονοµική τους επιβίωση σχετιζόταν από αποφάσεις της 

εκάστοτε πολιτικής εξουσίας. Το κράτος µπορούσε να ασκεί άµεση ή έµµεση πίεση στον Τύπο, 

δηµιουργώντας συνθήκες προστατευτισµού (και κατ’ επέκταση οικονοµικής εξάρτησης) µέσω, 

επιδοτήσεων, άτυπων δανείων, ατελειών στην εισαγωγή δηµοσιογραφικού χάρτου και τη διακίνηση 

 Παπαθανασόπουλος, ό.π.: σ.4919

 Σκαµνάκης, ό.π., σ.11020

 Παπαθανασόπουλος, ό.π, σ.50. Χαρακτηριστικές είναι οι φράσεις από την "Εφηµερίδα των Συζητήσεων" που 21

σηµειώνει ο συγγραφέας: «πάντες δε τον Τύπον έχοντες αρωγόν και δορυφόρον προς τε τ’ αγαθά και τα ολέθρια» καθώς 
και ότι «δεν πταίει ο Τύπος, αλλ’ οι κυβερνήσεις που τον αγοράζουσιν». Εξάλλου, µια από τις πιο εύγλωττες 
ανεκδοτολογικού χαρακτήρα εκφράσεις του 19ου αιώνα για τις σχέσεις τύπου και πολιτικής, είναι το περίφηµο “ή 
υπούργηµα µου δίνεις ή εφηµερίδα γράφω”.

 Skamnakis, ό.π., σ.1522

 Μουζέλης, Ν. (2005). Κοινοβουλευτισµός και Εκβιοµηχάνιση στην Ηµι-Περιφέρεια. Αθήνα: Θεµέλιο23

 Κοµνηνού, M. (2001). Από την Αγορά στο Θέαµα Αθήνα: Παπαζήση, σ. 36324
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εφηµερίδων (ή απειλή αποκλεισµού από αυτές τις οικονοµικές ενισχύσεις),  καθώς και άλλων 25

οικονοµικών πιέσεων όπως πληρωµένες καταχωρήσεις και διαφηµίσεις δηµοσίων υπηρεσιών και 

επιχειρήσεων ή αποκλεισµός από αυτές, δανειακές διευκολύνσεις, κρυφές επιχορηγήσεις από µυστικά 

κονδύλια κλπ.  Τις δεκαετίες του ’50 και του ’60, αν µια τοπική εφηµερίδα δεν είχε πρόσβαση στην 26

κρατική επιδότηση, οποιασδήποτε µορφής, ήταν καταδικασµένη να κλείσει, απλώς και µόνο επειδή 

δεν είχε άλλους πόρους για να επιβιώσει.   27

 Το θέµα προµήθειας του δηµοσιογραφικού χάρτου ήταν πάντα ένα σηµαντικό µέσο 

διαπραγµάτευσης µεταξύ της πολιτικής εξουσίας και του Τύπου, που καθόριζε ως ένα βαθµό και τη 

µεταξύ τους σχέση. Από το 1907 είχαν καταργηθεί οι δασµοί στο εισαγόµενο χαρτί για τις 

εφηµερίδες, µε τρόπο µη συστηµατικό αλλά µε σειρά νοµοθετηµάτων, βασιλικών διαταγµάτων, 

υπουργικών αποφάσεων κλπ.  Η κυβέρνηση όµως είχε το απόλυτο µονοπώλιο ως προς τη διάθεση 28

του δηµοσιογραφικού χάρτου και µπορούσε να επιβάλλει κυρώσεις εάν µια εφηµερίδα προµηθευόταν 

χαρτί από άλλη πηγή.  Επιπλέον, µπορούσε να επιβληθεί στέρηση χορήγησης δηµοσιογραφικού 29

χάρτου σε µια εφηµερίδα, απλώς και µόνο µε απόφαση του υπουργού Οικονοµικών (Α.Ν.1092/1938) 

ή αργότερα της Επιτροπής Χάρτου (Ν.1797/1951) και όχι µε δικαστική απόφαση,  άρα ήταν στη 30

διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε πολιτικού να επιβάλλει ένα µέτρο που µπορεί να είχε σηµαντικές 

οικονοµικές επιπτώσεις, σηµαντικότερες από οποιοδήποτε άλλο οικονοµικό πρόστιµο. Μέσω της 

δασµολογικής ατέλειας του δηµοσιογραφικού χάρτου αλλά και µέσω της προνοµιακής µεταχείρισης 

µέρους των εργαζοµένων στον Τύπο, οι διάφορες νοµοθετικές διατάξεις περί Τύπου απέβλεπαν στο 

να θεµελιώσουν ένα δίκτυο κρατικής κηδεµόνευσης του Τύπου, πρωτοφανούς στο δυτικό κόσµο. Η 

οικονοµική εξάρτηση του Τύπου από το κράτος, σε συνδυασµό µε τους περιοριστικούς κανόνες που 

έθετε στη δηµοσιοποίηση κρατικών πληροφοριών (κανόνες που λάµβαναν την µορφή ξεκάθαρης 

λογοκρισίας σε περιόδους αντιδηµοκρατικών καθεστώτων) αλλά και η διαπλοκή των ελίτ των ΜΜΕ 

και της πολιτικής, περιόρισαν την ελεγκτική προς την εξουσία λειτουργία του Τύπου.  

 Επιπλέον, ο Τύπος όχι µόνο παρακολουθούσε τις εξελίξεις της πολιτικής ζωής, αλλά συχνά 

 Skamnakis, ό.π., σ. 2725

 Meynaud, J. (2002). Οι πολιτικές δυνάµεις στην Ελλάδα 1946-1965, Αθήνα:Σαββάλας τ. Β’ σ.22826

 Skamnakis, ό.π., σ.11527

 Αντωνόπουλος, Ν. (1965). Η ελευθερία του Τύπου εν Ελλάδι, Αθήνα, [χ.ε], σ.13128

 Skamnakis, ό.π., σ.11529

 Αντωνόπουλος, ό.π., σ.13630
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έπαιρνε µέρος σε αυτήν, είτε λόγω ιδεολογίας είτε λόγω σκοπιµότητας εκ µέρους των ιδιοκτητών των 

ΜΜΕ, που τα χρησιµοποιούσαν ως ένα µέσο για να υπηρετήσουν τα ιδιοτελή τους συµφέροντα.  31

Μάλιστα οι εφηµερίδες προέτρεπαν το αναγνωστικό τους κοινότητα να υιοθετήσει τις πολιτικές ή 

κοµµατικές θέσεις τους. Τόσο οι δηµοσιογράφοι όσο και οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ είχαν συχνά 

πολιτικές δεσµεύσεις ή συµµαχίες,  ενώ οι περισσότεροι συντάκτες ήταν ταυτοχρόνως και στελέχη 32

κάποιου κόµµατος.  Επιπλέον, την περίοδο των δεκαετιών του ’50 και του ’60, οι εκδότες είχαν ρόλο 33

στην πολιτική ζωή, συµµετέχοντας σε κρίσιµες συναντήσεις µεταξύ του επικεφαλής και κορυφαίων 

στελεχών των πολιτικών κοµµάτων, για τον καθορισµό των πολιτικών που θα ακολουθούνταν ή 

ακόµα και του ποιος θα επιλεγόταν ως αρχηγός του εκάστοτε κόµµατος.  Κυρίως αυτή την περίοδο, 34

οι εκδότες συχνά περνούσαν τη λεπτή γραµµή «δεξιάς»/ «αντιδεξιάς», προσαρµόζοντας την τακτική 

τους ανάλογα µε τις προσωπικές, πολιτικές και οικονοµικές τους επιλογές.  35

Ι.3.3 Η ιδιαιτερότητα του Τύπου της Θεσσαλονίκης 

 Η αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση µεταξύ της πολιτικής εξουσίας και των ΜΜΕ στην 

Ελλάδα εµφανίζεται και στην περίπτωση του Τύπου της Θεσσαλονίκης, υπάρχει όµως µια βασική 

διαφορά σε σχέση µε τον Τύπο της πρωτεύουσας: το µεγάλο έλλειµµα παράδοσης στο πεδίο του 

φιλελεύθερου έντυπου λόγου.  Την περίοδο του 1835-1912 ο Τύπος της Αθήνας έπαιξε σηµαντικό 36

πολιτικό ρόλο και συνέβαλλε ουσιαστικά στην κατοχύρωση της αστικής δηµοκρατίας και την 

προάσπιση των συνταγµατικών ελευθεριών- µεταξύ αυτών και της ελευθεροτυπίας.  37

 Την ίδια περίοδο η Θεσσαλονίκη εξακολουθούσε να αποτελεί τµήµα της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας. Ο Τύπος αναπτύχθηκε µόλις στα τέλη του 19ου αιώνα,  και λειτουργούσε στο 38

πλαίσιο ενός απολυταρχικού καθεστώτος, και µιας πόλης που αποτελούσε κέντρο ιδεολογικών και 

 Skamnakis, ό.π., σ.1831

 Παπαθανασόπουλος, ό.π., σ.4932

 Skamnakis, ό.π., σ.11033

 Τσουκαλάς, Κ. (1987). Κράτος, κοινωνία, εργασία στη µεταπολεµική Ελλάδα,  Αθήνα: Θεµέλιο, σ.13634

 Skamnakis, ό.π., σ.12335

 Αναστασιάδης, Γ. (1994). Η Θεσσαλονίκη των εφηµερίδων. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σ.3936

 Βλ. ενδεικτικά Α. Κουµαριανού, “Παραµονές της 3ης Σεπτεµβρίου”, Ε Ιστορικά, τ.47, Αθήνα, 2000, Γ. Κιούσης “Ο 37

Τύπος και το Κίνηµα”, Ε Ιστορικά, τ.289, Αθήνα, 2005

 Η πρώτη εφηµερίδα της Θεσσαλονίκης, η El Lunar, κυκλοφορεί το 1864 και είναι γραµµένη στα ισπανοεβραϊκά. Βλ. A. 38

Νάαρ (1995), “Ο εβραϊκός τύπος”, Καθηµερινή, περιοδικό Επτά Ηµέρες (26/2/1995). 
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εθνικών ζυµώσεων.  Ως κύριες αιτίες του φαινοµένου καθυστέρησης έκδοσης εφηµερίδων, όχι µόνο 39

σε σχέση µε την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και µε τις περισσότερες βαλκανικές χώρες, ο Κανδυλάκης 

σηµειώνει τη δυσπιστία του απολυταρχικού οθωµανικού καθεστώτος απέναντι στην τυπογραφία, τα 

υποτυπώδη µέσα συγκοινωνίας, που περιόριζαν την κυκλοφορία των εφηµερίδων κυρίως στις πόλεις 

όπου εκδίδονταν, αλλά και τον φόβο διάδοσης των ευρωπαϊκών φιλελεύθερων και αφυπνιστικών 

διακηρύξεων και το πως αυτές θα επιδρούσαν στις εθνικές επιδιώξεις των µειονοτικών λαών.  Στη 40

συνέχεια, µετά την ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος, η ανάπτυξη του Τύπου της 

Θεσσαλονίκης επηρεάστηκε µεταξύ άλλων και από τις πολεµικές συνθήκες που επικράτησαν για 

χρόνια (Α' Παγκόσµιος Πόλεµος, Μικρασιατική εκστρατεία), την πληθυσµιακή σύνθεση και το 

µορφωτικό επίπεδο του αναγνωστικού κοινού, τις πολιτικές διαιρέσεις του πληθυσµού κλπ.  Λόγω δε 41

της θεωρούµενης «εθνικά ευαίσθητης» θέσης της Θεσσαλονίκης, οι εφηµερίδες της πόλης δέχθηκαν 

τις λογοκριτικές πιέσεις και επεµβάσεις της εκάστοτε πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.  Τέλος, 42

λόγω της περιφερειοποίησης της πόλης και της συσσώρευσης των πολιτικών και δηµοσιογραφικών 

κέντρων αποφάσεων στην πρωτεύουσα, ο τύπος της Θεσσαλονίκης διέθετε ένα αισθητα µικρότερο 

«ειδικό βάρος”.  43

 Αναστασιάδης, ό.π. σ40.39

 Κανδυλάκης, Μ. (2005). «Ο Τύπος της Μακεδονίας και της Θράκης» στο Ο ελληνικός τύπος 1784 έως σήµερα. 40

Ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις (επ. Λουκία Δρούλια) Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου: Αθήνα, 23-25 Μαΐου 2002, 
Αθήνα: Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, σ.304. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι δεν ήταν 
τυχαίο ότι επιτράπηκε να εκδοθούν πρώτα οι εβραϊκές εφηµερίδες, αφού απευθύνονταν σε κοινό που δεν είχε τότε 
αλυτρωτικές ούτε καν εθνικές επιδιώξεις. Βλ. Επίσης Κανδυλάκης, Μ., (1995). «Περίοδος της Τουρκοκρατίας. H 
σηµαντική και καθοριστική συµβολή των ελληνόφωνων εφηµερίδων στην εθνική αφύπνιση», Καθηµερινή, περιοδικό Επτά 
Ηµέρες (26/2/1995) Η έκδοση ελληνόφωνων εφηµερίδων στη Θεσσαλονίκη καθυστέρησε σηµαντικά επειδή «το τουρκικό 
απολυταρχικό καθεστώς αντιδρούσε συστηµατικά για τη χορήγηση των σχετικών αδειών, αφού θα µπορούσαν να 
δηµιουργήσουν προβλήµατα στην Oθωµανική Aυτοκρατορία». Με εξαίρεση την εφηµερίδα της οθωµανικής διοίκησης 
Θεσσαλονίκη/ Selanik που κυκλοφόρησε το 1869 και ήταν γραµµένη και στην ελληνική γλώσσα, η πρώτη ελληνόγλωσση 
εφηµερίδα που ανήκε σε ιδιώτη κυκλοφόρησε µόλις το 1875. Ήταν ο Ερµής του Σ. Γκαρπολά που λειτούργησε «σε 
καθεστώς αυστηρής λογοκρισίας από πλευράς αρχών και συγχρόνως κρινόµενη από διαφορετικά κέντρα εξουσίας 
(τουρκική διοίκηση, ελληνική κυβέρνηση, ελληνική κοινότητα-µητρόπολη), και σε συνθήκες ευαίσθητης ισορροπίας 
(διαφορετικά συµφέροντα στο εσωτερικό της κοινότητας, θρησκευτικές έριδες, εθνικές προπαγάνδες)» όπως σηµειώνει η 
Α. Καραδήµου Γερόλυπου στο Ο «Ερµής» του Σ. Γκαρπολά». Καθηµερινή, περιοδικό Επτά Ηµέρες (26/2/1995). 

 Κανδυλάκης, Μ., ό.π., σ.30541

 Κανδυλάκης, Μ. (1993). “Η λογοκρισία στις εφηµερίδες της Θεσσαλονίκης» στο ΙΓ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο 42

29-31 Μαϊου 1992, Πρακτικά, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, σ.571

 Αναστασιάδης, ό.π., σ.4343
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Ι.3.4 Ελευθεροτυπία και οικονοµική εξάρτηση των ΜΜΕ στην Ελλάδα 

 Οι διάφορες µορφές λογοκρισίας και διώξεων από τη µια και η οικονοµική εξάρτηση από την 

άλλη, οριοθετούν το πλαίσιο, εντός του οποίου λειτούργησε ο Τύπος στην Ελλάδα την περίοδο που 

εξετάζει η παρούσα εργασία (1936-1978). Παρακάτω καταγράφεται συνοπτικά η στάση της εκάστοτε 

πολιτικής εξουσίας απέναντι στον Τύπο τη συγκεκριµένη περίοδο, ως προς την εφαρµογή διαφόρων 

µορφών λογοκρισίας, καθώς ως προς τα ισχύοντα περί αδασµολόγητου δηµοσιογραφικού χάρτου και 

άλλων «διευκολύνσεων» που παραχωρούσε στους εκδότες η εκάστοτε κυβέρνηση.  

 Αµέσως µετά την επιβολή δικτατορίας, ο Μεταξάς φρόντισε να διασφαλίσει ότι ο Τύπος, 

καθώς και όλα τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, θα ήταν υπό τον πλήρη έλεγχό του.  Το απόγευµα της 44

4ης Αυγούστου 1936 οι αστυφύλακες µετέβησαν στα γραφεία και τυπογραφεία των εφηµερίδων και 

απαγόρευσαν την εκτύπωση και κυκλοφορία των πρωινών φύλλων της 5ης Αυγούστου.  Την άλλη 45

µέρα ο ίδιος ο Μεταξάς συνέταξε και έστειλε στους διευθυντές των εφηµερίδων διαταγή που 

απαγόρευε τα πάντα… εκτός από ύµνους στη δικτατορία, µεταβάλλοντας τον Τύπο σε κυβερνητικό 

δελτίο.   46

Με µια σειρά νόµων έκτακτης ανάγκης, το καθεστώς καθόρισε ζητήµατα παραγωγής, 

διανοµής, ακόµα και παρουσίασης των εφηµερίδων, ίδρυσε το υφυπουργείο Τύπου και Τουρισµού και 

δηµιούργησε τµήµα παρακολουθήσεως εσωτερικού Τύπου, γραφείο εποπτείας του εσωτερικού Τύπου 

 Για τις σχέσεις του καθεστώτος µε τον Τύπο βλ.ενδεικτικά Κορωνάκης Ι. (1950). Η πολιτεία της 4ης Αυγούστου: φως εις 44

µίαν πλαστογραφηµένην περίοδον της ιστορίας µας. Αθήνα: [χ.ε.]

 Δαφνής, Γ. (1976). Η Ελλάς µεταξύ δύο πολέµων. Αθήνα: Ικαρος, σ.43745

 Λιναρδάτος, Σπ. (1998). 4η Αυγούστου, Αθήνα: Θεµέλιο, σ.72-73. Όπως αναφέρει ο συγγραφέας δεν επιτρεπόταν η 46

αναφορά σε άλλα κόµµατα, καθώς και οτιδήποτε αναφερόταν σε θέµατα όπως το δηµόσιο χρέος, η αύξηση των τιµών των 
καταναλωτικών αγαθών, η οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης, η εγκληµατικότητα κλπ. Επίσης δεν επιτρεπόταν «η 
εµφάνισις λευκού εις τας στήλας των εφηµερίδων» στα κενά που δηµιουργούταν «εκ των διαγραφών εις τας οποίας 
προβαίνει η υπηρεσία εποπτείας Τύπου», απαγορευόταν «η αναγραφή πληροφορίας η οποία να αποκαλύπτη την άσκησιν 
προληπτικής λογοκρισίας». Αντιθέτως «αι εφηµερίδαι δέον όπως εκθύµως και ενθουσιωδώς δι άρθρων, σχολίων και 
πάσης φύσεως δηµοσιευµάτων συµβάλλωσι εις το αναµορφωτικόν και δηµιουργικόν έργον της κυβερνήσεως». Τέλος 
αφού είχαν λογοκριθεί τα δοκίµια, η κάθε εφηµερίδα καλούταν να στέλνει και ένα πρώτο φύλλο εκτυπωµένο, πριν την 
κυκλοφορία, για να γίνει αντιπαραβολή από την υπηρεσία εποπτείας Τύπου. Προσπαθώντας να δικαιολογήσει και να 
στηρίξει θεωρητικά τη φίµωση του Τύπου, ο Ιωάννης Μεταξάς έλεγε, σε γεύµα που παρέθεσαν προς τιµήν του οι 
δηµοσιογράφοι της Θεσσαλονίκης, παραµονές της εορτής του πολιούχου Αγίου Δηµητρίου: «Το νέον κράτος έχει το 
δικαίωµα και το καθήκον να ρυθµίζη, όπως αυτό κρίνει, δυνάµεις εθνικάς της φύσεως (υδατοπτώσεις κλπ). Πως, λοιπόν 
είναι δυνατόν ν’ άφήση άνευ ρυθµίσεως και να µη κανονίζει, όπως αυτό κρίνει, την δύναµιν αυτήν, η οποία καλείται 
Δηµοσία Γνώµη;»
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κλπ, ενώ από τη λογοκρισία δεν ξέφυγε ούτε ο ξενόγλωσσος Τύπος.  Ο σκληρότερος όλων των 47

νόµων θεωρείται ο 1092 του 1938, που υπέβαλε τον Τύπο υπό τον πλήρη κρατικό έλεγχο, µε την 

υποχρεωτική δηµοσίευση των ανακοινώσεων που διένειµε το υφυπουργείο Τύπου, περιλαµβανοµένου 

µεγάλου αριθµού ειδήσεων από γερµανικές πηγές,  ενώ παρείχε ακόµα περισσότερους λόγους στο 48

καθεστώς για να προχωρήσει σε κατασχέσεις ή και ακόµα και στο κλείσιµο των εφηµερίδων. Οι 

διατάξεις του συγκεκριµένου νόµου διακρινόταν για την υπερβολική δέσµευση του Τύπου, ιδιαίτερα 

αυτές περί παύσεως του επιτηδεύµατος και απαγόρευσης χρήσεως τίτλου, περί προηγούµενης 

κυβερνητικής άδειας για την έκδοση εφηµερίδας, περί καθιέρωσης ειδικών προσόντων και καταβολής 

εγγυήσεως. Ο νόµος 1092/1938 παρείχε ειδικές διευκολύνσεις προς τον Τύπο αλλά σε αντιστάθµισµα 

καθιέρωσε υπερβολική επέµβαση της πολιτείας.  Ο νόµος 1093/1938 θεσµοθέτησε το Μητρώο 49

Τύπου, στο οποίο ήταν υποχρεωτικό να εγγραφεί όποιος ήθελε να γίνει δηµοσιογράφος.  Οι δύο 50

αυτοί νόµοι έθεταν κριτήρια για το περιεχόµενο, (αν για παράδειγµα επρόκειτο για εφηµερίδα 

ειδησεογραφική ή για έντυπο ποικίλης ύλης) καθώς και τον αριθµό των σελίδων.  51

Η αλήθεια είναι πάντως ότι ο Μεταξάς δεν δυσκολεύτηκε να υποτάξει τον Τύπο, καθώς οι 

περισσότεροι ιδιοκτήτες και διευθυντές των εφηµερίδων υπηρέτησαν πρόθυµα από την πρώτη µέρα 

τη δικτατορία, ενώ µόνο ορισµένοι δηµοσιογράφοι πήγαν εξορία.  Ήδη η «Καθηµερινή» και η 52

«Εστία» είχαν σπεύσει να ταχθούν υπέρ του καθεστώτος, ενώ την ίδια οδό ακολούθησαν και οι 

εφηµερίδες του συγκροτήµατος Λαµπράκη αλλά και οι υπόλοιπες, που συναγωνίζονταν ποια θα 

υµνήσει περισσότερο τον Ι. Μεταξά.  Για να ανταµείψει τους ιδιοκτήτες των εφηµερίδων και για να 53

τους δέσει περισσότερο µε το καθεστώς, ο δικτάτορας έδωσε ανταλλάγµατα: διπλασίασε την τιµή 

των εφηµερίδων από µία σε δύο δραχµές, και εκτός από την ατέλεια του χάρτου έκανε και άλλες 

οικονοµικές «διευκολύνσεις», µε αποτέλεσµα τα κέρδη τους να αυξηθούν σηµαντικά.  Επίσης 54

προσέδωσε νέο ρόλο και προνόµια στον επαρχιακό Τύπο, µε την απαίτηση δύο αντίτυπα κάθε 

εφηµερίδας να στέλνονται στο νεοσύστατο Γραφείο Επαρχιακού Τύπου για έλεγχο.  Όσο για τους 55

 Petrakis, M. (2001). The Metaxas Myth: Dictatorship and Propaganda in Greece. London: I.B.Tauris & Co Ltd, σ.947

 ό.π., σ.1148

 Αντωνόπουλος, ό.π., σ.4949

 Skamnakis, ό.π., σ.5150

 ό.π., σ.11551

 Λιναρδάτος, ό.π., σ.7252

 ό.π. 53

 ό.π., σ.7754

 Petrakis. ό.π., σ.13 55
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συντάκτες, οι νόµοι περί Τύπου προέβλεπαν αύξηση µισθών 25%, καθιέρωναν την αργία της 

Κυριακής, έδιναν µερικές ατέλειες κλπ.  Σε «αντάλλαγµα» το καθεστώς µετέτρεψε τους 56

δηµοσιογράφους σε επί της ουσίας υπαλλήλους του υφυπουργείου Τύπου και απαγόρευε τους 

συνδικαλιστικούς αγώνες.  Επίσης το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, µε τους νόµους 339 και 1093 57

του 1938 ενίσχυσε µε το 25% των εσόδων από το Λαχείο τις δηµοσιογραφικές ενώσεις και το 

ασφαλιστικό τους ταµείο.  Πάντως, κατά τον Richter η ισοπέδωση του Τύπου δεν πέρασε 58

απαρατήρητη και το κοινό αντέδρασε, µε αποτέλεσµα η αγορά των εφηµερίδων να µειωθεί 

σηµαντικά.  59

 Κατά την περίοδο της κατοχής προφανώς δεν µπορεί να γίνει λόγος για ελευθερία του 

Τύπου.  Κάποιες εφηµερίδες σταµάτησαν να εκδίδονται, ενώ παράλληλα άρχισε να κυκλοφορεί ο 60

«µυστικός Τύπος» της Αντίστασης. Στην Αθήνα οι περισσότερες εφηµερίδες συνέχισαν να 

κυκλοφορούν υπό το καθεστώς αυστηρής λογοκρισίας, ενώ ορισµένοι εκδότες παραχώρησαν την 

έκδοση της εφηµερίδας στο προσωπικό τους, προκειµένου (όπως υποστήριξαν) οι εργαζόµενοι να 

συνεχίσουν να έχουν τα µέσα προς το ζην.  Σε κάποιες επαρχιακές πόλεις όπως η Λάρισα και τα 61

Ιωάννινα οι εκδότες αποφάσισαν την έκδοση ενός κοινού φύλλου (προφανώς για οικονοµία 

δηµοσιογραφικού χάρτου).  Στη Θεσσαλονίκη η «Μακεδονία» παύθηκε αµέσως µε γερµανική 62

διαταγή και οι εγκαταστάσεις της επιτάχθηκαν για την έκδοση γερµανόφωνης εφηµερίδας, άλλες 

εφηµερίδες διώχθηκαν στη συνέχεια, µε αποτέλεσµα τελικά να αποµείνουν, πλην της γερµανόφωνης 

«Βαχτ ιµ Ζουντόστεν», µόνο η προπολεµική «Απογευµατινή» και η νεοεκδοθείσα «Νέα Ευρώπη» 

που λειτουργούσαν προπαγανδιστικά υπέρ των Ναζί.  Τα περί του Τύπου νοµοθετήµατα ρύθµιζαν 63

ζητήµατα δηµοσιογραφικών οργανώσεων (ΝΔ 48.1941, ΝΔ 430.1941), τρόπου πώλησης εντύπων 

(ΝΔ322.1941, ΝΔ1191.1942), τιµής πώλησης των εφηµερίδων (ΝΔ341.1941, ΝΔ 791.1941), 

 ό.π.56

 Λιναρδάτος, ό.π., σ.7757

 Skamnakis ό.π., σ. 71 58

 Richter, H. (1975). 1936 - 1946 Δύο επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις στην Ελλάδα. Αθήνα: Εξάντας, σ.6259

 Αντωνόπουλος, ό.π., σ.4960

 Καρυκόπουλος, Π. (1984). 200 χρόνια Ελληνικού Τύπου 1784-1984. Αθήνα:Γρηγόρης, σ.15761

 Μάγερ, Κ., (1960). Ιστορία του ελληνικού Τύπου, τ. Γ’ Εφηµερίδες και περιοδικά 1901-1959, Αθήνα, σ.15262

 Κανδυλάκης, Μ. (2008). Εφηµεριδογραφία της Θεσσαλονίκης. Δ’ τόµος 1941-1967 Από τον πόλεµο στη δικτατορία. 63

Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σ.43
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δηµοσιογραφικού χάρτου (ΝΔ 650.1941), ασφάλισης προσωπικού Τύπου (ΝΔ1151.1942) κλπ.  64

Η λειτουργία των ελληνικών εφηµερίδων κάτω από απολυταρχικά και ανελεύθερα 

καθεστώτα, για πάνω από οκτώ χρόνια, επηρέασε τη δηµοκρατική λειτουργία του Τύπου και 

συνέβαλε στην καθιέρωση ενός ισχυρού αντικοµουνιστικού χαρακτήρα. Αµέσως µετά την 

απελευθέρωση, το πολιτικό «σχίσµα» µεταξύ εθνικοφρόνων και µη αποτυπώθηκε και στο πεδίο του 

Τύπου. Ο «καθεστωτικός τύπος» περιελάµβανε τις παραδοσιακές καθηµερινές εφηµερίδες, που 

υποστήριζαν τους δύο κύριους αστικούς κοµµατικούς χώρους (βενιζελικοί- αντιβενιζελικοί), και ο 

αντικαθεστωτικός τις προπολεµικές εφηµερίδες της Αριστεράς αλλά και τον κατοχικό Τύπο της 

αντίστασης.  Κατά τη διάρκεια των Δεκεµβριανών οι εφηµερίδες πάγωσαν την έκδοσή τους και 65

κυκλοφόρησαν ξανά µετά τις 15 Ιανουαρίου, µετά την εκεχειρία. Πάντως, τα γεγονότα του 

Δεκεµβρίου ενέτειναν την πόλωση (και) µεταξύ των εφηµερίδων. Παράλληλα, άρχισε η κλιµάκωση 

των κρουσµάτων τροµοκρατίας προς τον Τύπο της Αριστεράς εκ µέρους παραστρατιωτικών 

οργανώσεων,  που κλιµακώθηκε µε το ξέσπασµα του Εµφυλίου Πολέµου και καθ’ όλη τη διάρκειά 66

του. Την περίοδο του εµφυλίου (αλλά και τα πρώτα χρόνια µετά τη λήξη του) σηµειώθηκε ένα «αντί-

κοµµουνιστικό consensus» µεταξύ του συντηρητικού και φιλελεύθερου Τύπου και των πολιτικών 

δυνάµεων που βρίσκονται στην εξουσία,  ενώ ο αριστερός Τύπος υπέστη διώξεις.  67

Το νοµοθετικό πλαίσιο που ρύθµισε τα περί Τύπου θέµατα χαρακτηρίστηκε από το 

αντικοµµουνιστικό πνεύµα της εποχής και τη λογική του «εσωτερικού εχθρού». Σύµφωνα µε την 

εγκύκλιο 28, της 28ης Απριλίου 1945 του Υπουργείου Εσωτερικών, ναι µεν «απαγορεύεται οιαδήποτε 

προληπτική λογοκρισία, εφόσον η χώρα δεν τελεί υπό στρατιωτικό νόµο», αλλά,  

«εφόσον εξακολουθούν υφιστάµεναι εισέτι αι εξαιρετικαί συνθήκαι και εφόσον πρόκειται 

περί δηµοσιεύσεως στρατιωτικής φύσεως πληροφοριών, µη προερχοµένων εκ του 

εξωτερικού (…) είναι σκόπιµον όπως τίθενται αι τοιαύται πληροφορίαι εκ των προτέρων 

υπ’ όψιν [των Γενικών Διοικητών και Νοµαρχιών] ίνα ελέγχηται η ακρίβεια της υπό 

δηµοσίευσιν ειδήσεως και παρέχονται ανάλογοι οδηγίαι περί δηµοσιεύσεώς ή ου. Οίκοθεν 

νοείται ότι πάσα επί του αντικειµένου τούτου ενέργεια της Διοικήσεως δέον να τείνη εις 

 Αντωνόπουλος, ό.π., σ.5164

 Skamnakis, ό.π., σ.11065

 ό.π., σ.11666

 ό.π., σ.7567
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την κατοχύρωσιν της ελευθερίας του Τύπου παρά οιανδήποτε παρεµπόδισιν ταύτης”.   68

Το 1946, µε τον ξέσπασµα (της γ’ φάσης) του Εµφυλίου πολέµου, η κυβέρνηση πέρασε ένα διάταγµα, 

σύµφωνα µε το οποίο επιτρεπόταν η κατάσχεση γραπτού υλικού, εάν το περιεχόµενό του 

περιλάµβανε άρθρα που έχουν ως στόχο ενέργειες που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε ανατροπή των 

δηµοκρατικών βάσεων του κράτους ή είναι εναντίον της τάξης και της ασφάλειας του κράτους.  69

Αυτό το διάταγµα ήταν απαρχή µιας σειράς νοµοθετηµάτων που οδήγησαν στον περιορισµό της 

ελευθερίας του Τύπου. Επίσης εφαρµόστηκαν διάφορες τακτικές ώστε να περιοριστεί η κυκλοφορία 

αριστερών εφηµερίδων στην επαρχία. Το 1947, µε την κλιµάκωση του πολέµου, το κοινοβούλιο 

ψήφισε δύο νοµοθετήµατα που επέβαλλαν την παύση εφηµερίδων που υποστήριζαν το ΚΚΕ ή τον 

Δηµοκρατικό Στρατό, το κλείσιµο των πιεστηρίων και την καταδίκη εις θάνατον σε εκδότες και 

δηµοσιογράφους.   70

 Ως προς το ζήτηµα του αδασµολόγητου χάρτου, µε τους νόµους 582/1945 και 159/1946 

ιδρύθηκε στο Υπουργείο Τύπου ένα ειδικό «Γραφείο Δηµοσιογραφικού Χάρτου», ώστε το κράτος να 

παρακολουθεί µε ακρίβεια τις κυκλοφορίες των των εφηµερίδων.  Η κυβέρνηση έθεσε κριτήρια για 71

τη διανοµή του δηµοσιογραφικού χάρτου, τέτοια που είχαν ως αποτέλεσµα την περιορισµένη ή ακόµα 

και µηδενική διανοµή στις εφηµερίδες της Αριστεράς, λειτουργώντας ως µια έµµεση αλλά 

αποτελεσµατική µορφή λογοκρισίας.  72

Ακόµα και µετά το τέλος του εµφυλίου πολέµου και την αναστολή των νόµων που περιόριζαν 

την ελευθερία του Τύπου, εξακολουθούσε το καθεστώς διώξεων απέναντι  αντι-εθνικόφρονες 

εφηµερίδες, µε συλλήψεις εκδοτών και δηµοσιογράφων.  Στην αρχή του 1951 η κυβέρνηση 73

 Γενικά Αρχεία Κράτους, Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Αρχείο Γενικής Διοικήσεως Βορ. Ελλάδος (1945-1957), 68

Φάκελος Α/4-9, “Εµπιστευτικές οδηγίες περί λογοκρισίας ζητηµάτων αφορώντωνν την στρατιωτικήν ασφάλειαν” όπως 
αναφέρεται στο Κανδυλάκης, Μ. (2008). ό.π. σ.267

 Skamnakis, ό.π., σ.11669

 Βλ. ενδεικτικά «Μ» 18.10.1947 «Κεραυνοβόλα µέτρα ελήφθησαν κατά των εφηµερίδων του ΚΚΕ. Κατηρτίσθη και 70

εψηφίσθη και ετέθη εις εφαρµογήν νέον περί Τύπου ψήφισµα. Εξοντωτικώς πλήττει τα έντυπα τα υποστηρίζοντα την 
ανταρσίαν. Τα ληφθέντα µέτρα ικανοποιούν όλους τους βουλευτάς και την κοινήν γνώµιν». «Μ»19.10.1947 «Επαύθη ο 
‘’Ριζοσπάστης’’ και η ‘’Ελεύθερη Ελλάδα’’. Η κυβέρνησις [προ]χωρεί σταθερώς ήδη προς την ολοκλήρωσιν των µέτρων 
δια την συντριβήν της ανταρσίας», «Δεν είναι ανεκτή η έκδοσις φερεφώνων των συµµοριών».

 Κανδυλάκης Μ. (2008), ό.π., σ.26671

 Skamnakis, ό.π, σ.11672

 ό.π., σ.118. Ενδεικτικά, το 1950 και µετά, διώξεις υπέστησαν οι αριστερές εφηµερίδες Μάχη, Δηµοκρατικός Τύπος, 73

Δηµοκρατικός. Η Αυγή, από το 1952 που εκδόθηκε και µέχρι το τέλος τω κυβερνήσεων της ΕΡΕ διώχθηκε περί τις 20 και 
πλέον φορές. 
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Βενιζέλου ενεργοποίησε το Γ’ ψήφισµα που είχε άµεση σχέση µε την ελευθεροτυπία, η οποία µπήκε 

σε δεύτερη µοίρα έναντι της εξυπηρέτησης «εθνικών σκοπών».  Το νέο Σύνταγµα του 1952 74

χαρακτηριζόταν από πνεύµα δυσπιστίας προς τον Τύπο.  Ο συνταγµατικός νοµοθέτης όχι µόνο 75

επανέφερε προηγούµενους νόµους και διατάγµατα και περιόρισε σηµαντικά την ελευθεροτυπία, αλλά 

επιπλέον εισήγαγε περισσότερα µέτρα που ουσιαστικά είχαν ως αποτέλεσµα τη σχεδόν καθολική 

καταστολή του αριστερού Τύπου.  Οι διαφορές του άρθρου 14 του Συντάγµατος σε σχέση µε το 76

Σύνταγµα του 1911 ήταν θεµελιώδεις: αυξάνονταν οι περιπτώσεις κατασχέσεων, παρατεινόταν η 

προθεσµία για την παραποµπή µιας υπόθεσης κατάσχεσης εντύπου στο δικαστικό συµβούλιο για την 

έκδοση βουλεύµατος, τα αδικήµατα του Τύπου αντιµετωπίζονταν µε τη διαδικασία του αυτοφόρου, 

εξουσιοδοτούταν ο νοµοθέτης να καθορίσει τα προσόντα άσκησης του δηµοσιογραφικού 

επαγγέλµατος κ.α.  Στους λόγους κατάσχεσης εφηµερίδων και άλλων εντύπων που ίσχυαν µέχρι τότε 77

(προσβολή δια του Τύπου του βασιλιά και της οικογένειάς του, της χριστιανικής θρησκείας και των 

χρηστών ηθών, αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά µε τις κινήσεις των ενόπλων δυνάµεων) είχε 

προστεθεί και η δηµοσίευση κειµένων τα οποία ήταν «προφανώς στασιαστικού χαρακτήρος ή 

[εστρέφεντο] κατά της εθνικής ακεραιότητος της χώρας ή [απετέλουν] πρόκλησιν εις διάπραξιν 

εγκλήµατος εσχάτης προδοσίας».  Η παραπάνω διατύπωση ήταν αρκετά ασαφής για να καλύπτει ένα 78

τεράστιο φάσµα θεµάτων που µπορούσαν να θεωρηθούν «ενοχλητικά» ανάλογα µε τις περιστάσεις.  79

 Για παράδειγµα, όπως αναφέρεται στη “Μ”, 6.1.1951, µε βάση το Γ’ ψήφισµα απαγορεύτηκε η έκδοση του 74

«Δηµοκρατικού», αµέσως µετά τη σύλληψη του Μπελογιάννη. Στο σχετικό ρεπορτάζ, ο πρωθυπουργός (Σ.Βενιζέλος) 
εξηγεί ότι «Είναι µέτρον περιφρουρήσεως των προσπαθειών του Έθνους» και η “Μ” σηµειώνει ότι η εφηµερίδα 
«Δηµοκρατικός» «επαύθη γιατί σαµποτάριζε τις προσπάθειες του έθνους, είχε υποκαταστήσει τον ‘’Ριζοσπάστη’’ και 
εξυµνούσε το έργο των εχθρών της πατρίδος». Η «Μ» παραθέτει και τα επιχειρήµατα της ΕΠΕΚ που διαφωνεί µε το 
µέτρο, αλλά και του διευθυντή της παυθείσας εφηµερίδας. Αντίστοιχο παράδειγµα αποτελεί η αποκάλυψη στον Τύπο 
εγγράφου του ΓΕΣ σχετικά µε την δράση που αναπτύσσει κατά κοµµουνισµού. Η δηµοσίευση του εγγράφου θεωρήθηκε 
αντεθνική ενέργεια, προφυλακίστηκε ο διευθυντής της εφηµερίδας «Εµπρός» Α. Καλαποθάκης µε βάση τον µεταξικό 
νόµο περί κατασκοπείας και πέρασε από στρατοδικείο. Η «Μ» 23.4.1952 παρουσιάζει το θέµα υπό τον τίτλο 
«Απροκαλύτως αντεθνική ενέργεια η δηµοσίευσις απόρρητων εγγράφων».

 Δαγτόγλου, Π. (1989). Τύπος και Σύνταγµα. Αθήνα: Ελληνικές Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις, σ.37 75

 Skamnakis, ό.π., σ.11976

 Aντωνόπουλος, ό.π., σ.5477

 Σύνταγµα της Ελλάδος, 1952, άρθρο 14 παρ.878

 Αλιβιζάτος, Ν. (1983). Οι πολιτικοί θεσµοί σε κρίση. Όψεις της ελληνικής εµπειρίας, 1922-1974. Αθήνα: Θεµέλιο, σ.534. 79

Κανονικά, σύµφωνα µε το άρθρο 95§1 του νέου συντάγµατος τα αδικήµατα του Τύπου υπάγονταν στη δικαιοδοσία των 
ορκωτών δικαστηρίων, εκτός αν αφορούσαν την ιδιωτική ζωή των ατόµων. Στην πράξη, στα χρόνια που ακολούθησαν 
εισήχθησαν πολλές παρεκκλίσεις από τον παραπάνω κανόνα, στις περισσότερες περιπτώσεις σε εφαρµογή της έκτακτης 
νοµοθεσίας της εποχής του εµφυλίου πολέµου.
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Επιπλέον, προβλεπόταν αναστολή των περισσότερων συνταγµατικών εγγυήσεων των ελευθεριών, και 

αντ’ αυτών, εφαρµογή του νόµου «περί καταστάσεως πολιορκίας» από την κυβέρνηση, χωρίς 

προηγούµενη άδεια από τη Βουλή (ενέκρινε εκ των υστέρων),  κι αυτό όχι µόνο για λόγους 80

εξωτερικής ασφάλειας αλλά και για «σοβαράς διαταραχάς ή εκδήλου απειλής της δηµόσιας τάξεως 

και ασφαλείας της χώρας εξ εσωτερικών κινδύνων».  Επικαλούµενες λόγους δηµοσίου 81

συµφέροντος, οι κυβερνήσεις της εποχής επιχειρούσαν µε κάθε µέσο και αφορµή να ελέγχουν τις 

πληροφορίες που δηµοσιεύονταν στον Τύπο. Είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις των νοµοσχεδίων 

για την Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών  και τη σταθερότητα του νοµίσµατος.  82 83

Παράλληλα µε την παραπάνω λογική περί ελευθεροτυπίας, συνεχίστηκε η πολιτική των 

άµεσων και έµµεσων επιδοτήσεων, που ευνοούσε τους εκδότες του καθεστωτικού Τύπου (µε 

«αντάλλαγµα» την προβολή των πολιτικών απόψεων και του προγράµµατος της εκάστοτε πολιτικής 

εξουσίας).  Οι πρόσοδοι των εργαζόµενων στον Τύπο, όπως το «Λαχείο των Συντακτών”, ήταν 84

επίσης ένα µέσο άσκησης πολιτικής πίεσης, όχι µόνο από πλευράς κυβερνητικής εξουσίας αλλά και 

εκδοτών.  Το 1957 εισήχθη  για τις επιχειρήσεις Τύπου ειδική φορολογική κλίµακα, χαµηλότερη από 85

 ό.π., σ. 53580

 Σύνταγµα της Ελλάδος, 1952, άρθρο 21 παρ.181

 Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εθνικής ασφάλειας δηµιουργήθηκε το 1953 και η Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το 82

νοµοθετικό πλαίσιο για τη σύσταση της οποίας προέβλεπε νέους περιορισµούς στον Τύπο. Βλ. ενδεικτικά «Μ» 6.5.1953 
«Αποκαλύπτει δικτατορικάς τάσεις και καταργεί ουσιαστικώς τας ελευθερίας του Τύπου η σύστασις υπηρεσίας 
πληροφοριών. Ο κ.Παπάγος θα παρακολουθεί τας κινήσεις των αντιπάλων του»,

 Πρόκειται για το νοµοσχέδιο του 1953 µε τον τίτλο: «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών του 83

ποινικού κώδικος, της ποινικής δικονοµίας και άλλων διατάξεων». Βλ. «Μ» 9.7.1953: «Επιβάλλονται περιορισµοί εις τον 
Τύπο. Δια να µην ελέγχονται οι κυβερνητικές πράξεις». Ο αγώνας της εφηµερίδας κατά του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου 
θα συνεχιστεί µε καθηµερινά πρωτοσέλιδα καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου.

 Skamnakis, ό.π., σ.13884

 Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν τον Φεβρουάριο το 1950 ξεσπά απεργία στον Τύπο που διαρκεί σχεδόν ένα µήνα, στο 85

κοινό φύλλο που εκδίδουν οι εφηµερίδες «Νέα Αλήθεια», «Μακεδονία», «Φως» και «Ελληνικός Βορράς» µε τίτλο «Ο 
Τύπος της Θεσσαλονίκης», (8.2.1950) αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι: «κατά πληροφορίας εκ κυβερνητικών κύκλων οι 
ενταύθα Αµερικανικοί κύκλοι, κατόπιν της απεργείας του Τύπου, εισηγούνται εις την Κυβέρνησιν την κατάργησιν του 
Λαχείου των Συντακτών. Κατά τα ίδιας πηγάς, αν πρόκειται να υπάρξη κατά προνοµίαν άλλο λαχείο εκτός των κρατικών 
η προνοµία θα δοθή εις την ένωσιν Αναπήρων. (…) Εν τω µεταξύ κατά πληροφορίας εκ κυβερνητικών κύκλων διετάχθη 
έλεγχος επί της διαχειρήσεως του Λαχείου της Ένωσης Συντακτών». Δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε αν εισηγήσεις 
ήταν αµερικανικών κύκλων ή των ίδιων των εκδοτών προς την κυβέρνηση, ώστε να ασκηθεί πίεση (µέσω της στέρησης 
µιας σηµαντικής προσόδου) και να τερµατιστεί έτσι η απεργία των Συντακτών. Σε κάθε περίπτωση διαπιστώνουµε για µια 
ακόµη φορά ότι µια κρατική πρόσοδος χρησιµοποιείται ως µέσο πίεσης προς τους δηµοσιογράφους.
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εκείνες που ίσχυαν για άλλες εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα.  Με µια σειρά από νόµους, εισήχθησαν 86

ρυθµίσεις για την απαλλαγή των επιχειρήσεων Τύπου από τους δασµούς για την εισαγωγή 

εκτυπωτικών µηχανηµάτων (κυρίως οι Ν.1805/1951, Ν.2029/1952, Ν.3394/1955, Ν.3686/1957), την 

απαλλαγή σε µεγάλο βαθµό από τα ταχυδροµικά τέλη και εκπτώσεις στις χρεώσεις τηλεφώνου, 

τηλέγραφου και ηλεκτρικού (Ν.3619/1956, Ν.4041/1960).  Στο πλαίσιο ενίσχυσης της νοµοθεσίας 87

καταστολής των αδικηµάτων του Τύπου η Βουλή θέσπισε το 1953 µια, κατά τον Meynaud 

(2002:228), πρωτότυπη και βαρύτατη κύρωση: την άρση της δασµολογικής ατέλειας του 

δηµοσιογραφικού χάρτου, (Ν. 2493/1953) που µπορεί να επιβληθεί για µια περίοδο 2-12 µηνών.  88

Βαρύτατη, γιατί το κόστος του δασµολογηµένου χάρτου ήταν τέτοιο που η άρση της ατέλειας 

σήµαινε επί της ουσίας το κλείσιµο της εφηµερίδας.   89

Με την επιβολή του στρατιωτικού νόµου, τον Απρίλιο του 1967, ανεστάλησαν άρθρα του 

Συντάγµατος του 1952, µεταξύ αυτών και το άρθρο 14 που κατοχύρωνε την ελευθερία της έκφρασης 

και την ελευθερία του Τύπου, ενώ παράλληλα τέθηκε σε ισχύ ο νόµος «περί καταστάσεως 

πολιορκίας» του 1912, που έδινε στο καθεστώς την εξουσία να απαγορεύει τη δηµοσιοποίηση 

πληροφοριών και να κατάσχει ή να διακόψει την έκδοση εφηµερίδων ή άλλων εντύπων.  Τις πρώτες 90

κι όλας µέρες απαγορεύτηκε η κυκλοφορία άλλων δύο αριστερών εφηµερίδων (πλην του 

«Ριζοσπάστη» που ήδη ήταν απαγορευµένος), της «Αυγής» και της «Δηµοκρατικής Αλλαγής», ενώ οι 

εκδότες της «Ελευθερίας», της «Καθηµερινής» και της «Μεσηµβρινής» αποφάσισαν να αναστείλουν 

την κυκλοφορία των εφηµερίδων τους. Στην περίοδο της επταετίας η λογοκρισία πέρασε από 

διάφορα στάδια. από την πλήρη υποταγή των εφηµερίδων, τους πρώτους µήνες µετά το πραξικόπηµα, 

τη σχετική χαλάρωση µεταξύ 1969-1971, τη «φιλελευθεροποίηση» του 1973 και, µετά τα γεγονότα 

του Πολυτεχνείου και την ανατροπή του Γ. Παπαδόπουλου από τον Δ. Ιωαννίδη, την επιστροφή στο 

προηγούµενο πλαίσιο.   91

Λίγες µέρες µετά το πραξικόπηµα του Απριλίου του 1967, το Υπουργείο Προεδρίας 

 Στράτος, Κ. (1995). Αντίθεση και διαφωνία. Η στάση των εφηµερίδων στη δικτατορία 1967-74. Αθήνα: Καστανιώτης, σ.86

25

 Skamnakis, ό.π., σ.13987

  Ως χαρακτηριστική περίπτωση ο Meynaud αναφέρει την περίπτωση της εφηµερίδας του Κέντρου «Αθηναϊκή» στην 88

οποία επιβλήθηκε άρση της δασµολογικής ατέλειας για τέσσερις µήνες και έξι µήνες φυλάκιση στον ιδιοκτήτη, γιατί 
έγραψε ότι η βασίλισσα Φρειδερίκη είχε εγκαταλείψει τη µητέρα της σε πλήρη εξαθλίωση

 Skamnakis ό.π., σ.12089

ό.π., σ.15490

Στράτος, ό.π., σ.1591
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συνέστησε την «Υπηρεσία Λογοκρισίας» που είχε ως αντικείµενο τον προληπτικό έλεγχο κάθε 

εντύπου πριν την κυκλοφορία του και την απαγόρευση κάθε δηµοσίευσης πληροφοριών, σχολίων, 

εικόνων και γελοιογραφιών που αποσκοπούσαν µε οποιοδήποτε τρόπο να δυσφηµίσουν τη γενική 

πολιτική της «εθνικής κυβερνήσεως» και να «υπονοµεύσουν την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια 

της χώρας».  Οι εφηµερίδες έπρεπε να προσκοµίζουν δυο δοκίµια κάθε φύλλου και τα πρώτα δύο 92

φύλλα κάθε έκδοσης για να εγκρίνεται το περιεχόµενο και να βεβαιώνεται ότι έγιναν οι αλλαγές που 

αιτήθηκε η υπηρεσία.  

Το σύνταγµα του 1968 όχι µόνο δεν επανέφερε παραγράφους του Συντάγµατος του 1952 για 

την ελευθερία του Τύπου που είχαν ανασταλεί, αλλά ήταν έτσι διατυπωµένο που µείωνε όλο και 

περισσότερο τα στενά ήδη περιθώρια που άφηνε η κατάσταση πολιορκίας στα ΜΜΕ.  Αν και η 93

λογοκρισία και «παν άλλον προληπτικόν µέτρον» απαγορευόταν,  οι περιπτώσεις που 94

δικαιολογούσαν την «κατ΄ εξαίρεσιν» κατάσχεση των κάθε είδους εντύπων µετά την κυκλοφορία 

τους, µε διαταγή του αρµοδίου  εισαγγελέα, πολλαπλασιάζονταν και διευρύνονταν σε σχέση µε τις 

αντίστοιχες και ήδη υπερβολικά ευρείες διατάξεις του συντάγµατος του 1952.  Η αναγνώριση της 95

ελευθερίας του Τύπου ήταν πλασµατική, ενώ οι διατάξεις του συντάγµατος που κατοχύρωναν την 

ελευθερία της έκφρασης και απαγόρευαν τη λογοκρισία, καθώς και τα άλλα προληπτικά µέτρα, 

διατηρήθηκαν σε αναστολή έως τον Αύγουστο του 1973. Κατ’ εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων 

Ό.π., σ. 21-23 Με την απόφαση του υπουργείου Προεδρίας καθορίζονταν η διαδικασία έκδοσης και κυκλοφορίας κάθε 92

εφηµερίδας, καθώς και τα θέµατα που απαγορευόταν αλλά και αυτά των οποίων η δηµοσίευση ήταν υποχρεωτική. Στα 
απαγορευµένα θέµατα περιλαµβανόταν κάθε δηµοσίευµα που κατά την υπηρεσία λογοκρισίας υπονόµευε το έργο της 
κυβέρνησης (ειδήσεις, άρθρα, γελοιογραφίες, χρονογραφήµατα, αποσπάσµατα από βιβλία και θεατρικά έργα, ιστορικές 
αναδροµές πληροφορίες σχετικά µε αριστερές οργανώσεις, άρθρων ξένων εφηµερίδων που επέκριναν την πολιτική της 
κυβέρνησης κλπ). Αντιθέτως οι εφηµερίδες ήταν υποχρεωµένες να δηµοσιεύουν κυβερνητικές ανακοινώσεις, επίσηµες ή 
ανεπίσηµες πληροφορίες που διοχέτευε η κυβέρνηση, οµιλίες ηγετικών στελεχών και άρθρα υπέρ του κυβερνητικού 
έργου, που διένειµε καθηµερινά η γενική γραµµατεία Τύπου και πληροφοριών και το υπουργείο Προεδρίας. Επίσης 
έπρεπε να δέχονται εντολές από τη Γ.Γ. και το υπουργείο ως προς την τιτλοφόρηση των δηµοσιευµάτων και την έκταση 
των τίτλων, τις φωτογραφίες, τη σελίδα δηµοσίευσης κλπ.Για αυτό και, κυρίως τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας, οι 
αναγνώστες αγόραζαν εφηµερίδες κυρίως για τα αθλητικά νέα και όχι για τα πολιτικά, όπου ουσιαστικά δεν υπήρχε 
διαφοροποίηση στο περιεχόµενο 

 ό.π., σ.2393

 Σύνταγµα της Ελλάδος, 1968, άρθρο 14, παρ.394

 Αλιβιζάτος, ό.π., σ.642. Ειδικότερα προβλεπόταν κατάσχεση εντύπου που α) αποκαλύπτει πληροφορίες περί την 95

οργάνωσιν, σύνθεσιν, εξοπλισµόν και διάταξιν των ενόπλων δυνάµεων ή την οχύρωσιν της χώρας, β) είναι προφανώς 
στασιαστικόν ή σκοπεύει εις την ανατροπήν του πολιτεύµατος ή του κρατούντος κοινωνικού καθεστώτος, ή στρέφεται 
κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Κράτους ή δηµιουργεί ηττοπάθειαν ή προκαλεί ή διεγείρει εις διάπραξιν εγκλήµατος 
εσχάτης προδοσίας γ) αποβλέπει οπωσδήποτε εις την προβολήν ή διάδοσιν προς πολιτικής εκµετάλλευσιν απόψεων 
οργανώσεων και κοµµάτων τελούντων εκτός νόµου (Σύνταγµα της Ελλάδος, 1952, άρθρο 14, παρ.4)
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του Συντάγµατος, εκδόθηκε σειρά νοµοθετικών κειµένων, µε στόχο τον περιορισµό του δικαιώµατος 

της κριτικής και η θέσπιση ενός αυστηρού πολιτικού και οικονοµικού ελέγχου στις επιχειρήσεις 

Τύπου.  Από τον Ιανουάριο του 1969, µε υπουργική απόφαση, επιτράπηκε η χαλάρωση της 96

λογοκρισίας, ενώ οι υποχρεωτικές δηµοσιεύσεις περιορίστηκαν στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Το 

καθεστώς άφησε τις εφηµερίδες ελεύθερες να δηµοσιεύουν «καλοπίστως» κριτική και σχόλια καθώς 

και να επαναδηµοσιεύουν άρθρα από ξένες εφηµερίδες και ειδήσεις από ξένα πρακτορεία.  Η 97

κυβέρνηση διατήρησε το δικαίωµα να υπαγορεύει τη δηµοσίευση ειδήσεων και σχολίων. Η 

προληπτική λογοκρισία συνεχίσθηκε µέχρι τον Οκτώβριο του 1969, οπότε και έπαψε, κάτω από τις 

πιέσεις που δέχτηκε το καθεστώς από το Συµβούλιο της Ευρώπης.  Όµως ένα µήνα µετά, 98

δηµοσιεύτηκε ο νέος νόµος περί Τύπου (Ν.346/1969) που θεσµοθέτησε την κατασταλτική λογοκρισία 

ή «αυτολογοκρισία», όπως έµεινε γνωστή.  Μετά δε τα γεγονότα του Πολυτεχνείου η χώρα 99

κηρύχτηκε ξανά σε κατάσταση πολιορκίας.    100

To νοµοθετικό διάταγµα «περί Τύπου» του 1969 επέβαλλε αυστηρές ρυθµίσεις στα 

οικονοµικά των εκδοτικών συγκροτηµάτων. Συγκεκριµένα, εισήχθησαν δασµοί για το 

δηµοσιογραφικό χαρτί, που κλιµακώνονταν ανάλογα µε το µέγεθος της κυκλοφορίας των 

εφηµερίδων,  κάτι που επιβάρυνε περισσότερο τις µεγάλες εφηµερίδες (που ήταν στην πλειοψηφία 101

τους αντίθετες µε τα τεκταινόµενα) και λιγότερο τις µικρές εφηµερίδες (πολλές εκ των οποίων 

στήριζαν το καθεστώς).  Επίσης καταργήθηκε το ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο του 1957, ενώ οι 102

 Αλιβιζάτος, ό.π.,64596

 Στράτος, ό.π., 2297

 ό.π., σ.5198

ό.π.σ23. Βλ. επίσης και Αλιβιζάτος, ό.π., σ.645. Η ευθύνη  περνούσε στις εφηµερίδες, οι οποίες λόγω της ασάφειας της 99

νοµοθεσίας δεν γνώριζαν τα όρια µέσα στα οποία µπορούσαν να κινηθούν. Για παράδειγµα απαγορευόταν η δηµοσίευση 
θεµάτων σχετικών µε την εθνική ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη, την εθνική ακεραιότητα, καθώς και η δηµοσίευση κριτικής 
ή πληροφοριών που ωθούσαν στη µη συµµόρφωση απέναντι στη νοµοθεσία. Επίσης απαγορευόταν η δηµοσίευση 
κειµένων, εικόνων ή παραστάσεων που µπορούσαν να προκαλέσουν «αναζωπύρωσιν των πολιτικών παθών» καθώς και 
τίτλων, εικόνων και παραστάσεων που δεν απέδιδαν το «ακριβές περιεχόµενον των δηµοσιευµάτων» και µπορούσαν να 
«δηµιουργήσουν εντύπωσιν εις το κοινόν διάφορον εκείνης, ήτις συνάγεται εκ του καθόλου περιεχοµένου του 
δηµοσιεύµατος». Ο νόµος περί Τύπου προχωρούσε σε µια µακρά απαρίθµηση των ειδικών αδικηµάτων Τύπου, που 
ξεπερνούσε κατά πολύ τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.4 του συντάγµατος του 1968

 Στράτος, ό.π., σ.24100

 Skamnakis, ό.π., σ.161. Εφηµερίδες µε ηµερήσια κυκλοφορία έως 25.000 φύλλα δεν πλήρωναν δασµούς, µεταξύ 101

25.000 και 50.000 πλήρωναν το 50% του δασµού, έως 75.000 φύλλα το 75% και άνω των 100.000 φύλλα 95% του 
δασµού.

 Στράτος, ό.π., σ.26. Μετά από διαπραγµάτευση µεταξύ εκδοτών και κυβέρνησης (αλλά και λόγω του αυξανόµενου 102

πληθωρισµού) οι δασµοί καταργήθηκαν λίγους µήνες αργότερα.
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εφηµερίδες που δεν στήριζαν µε συνέπεια το καθεστώς έχαναν έναν σοβαρό οικονοµικό πόρο: τις 

δηµοσιεύσεις και τις διαφηµίσεις του δηµοσίου.  Μια άλλη µέθοδος πίεσης ήταν η χορήγηση 103

τραπεζικών πιστώσεων- ή αντιθέτως η προβολή εµποδίων σε εφηµερίδες όχι και τόσο φιλικές προς το 

καθεστώς. Τέλος το καθεστώς των συνταγµαταρχών έκανε παρεµβάσεις και στην κυκλοφορία των 

εφηµερίδων, παρεµποδίζοντας την διανοµή από τα πρακτορεία, κυρίως στην επαρχία.  104

 Το πρώτο µεταπολιτευτικό Σύνταγµα, του 1975, διατήρησε τη δύσπιστη και περιοριστική 

διατύπωση του άρθρου 14 του Συντάγµατος του 1952, παραλείποντας µόνο τη διατύπωση που 

επιτρέπει τη λήψη δια νόµου ιδιαίτερων κατασταλτικών µέτρων «προς καταπολέµησιν της 

επικινδύνου εις το ήθος της νεότητας φιλολογίας», πρόσθεσε όµως την εξουσιοδότηση προς τον 

νοµοθέτη να ορίσει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα ασκήσεως του δηµοσιογραφικού 

επαγγέλµατος.  Μετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας, το 1974, ανέκυψε το δίληµµα 105

διατηρήσεως του «απριλιανού» διατάγµατος 346/1969 ή του «αυγουστιανού» Α.Ν. 1093/1938 και 

προτιµήθηκε το δεύτερο ως µη χείρον.  Ως προς τη λοιπή νοµοθεσία περί Τύπου, είχε τον 106

χαρακτήρα µέτρων έκτακτης ανάγκης. 

Ι.4 Ερευνητικά ερωτήµατα- Μεθοδολογία 

Η ανά χείρας µελέτη καλύπτει περίοδο πλέον των 40 ετών, από το 1936, οπότε ο Γιάννης 

Βελλίδης ανέλαβε τα ηνία της «Μακεδονίας» έως και το θάνατό του, το 1978. Δεν είναι εύκολο να 

απαντηθεί αν ήταν η επιρροή της «Μακεδονίας» στο αναγνωστικό κοινό που προσέδωσε ισχύ στον 

Βελλίδη, ή αν συνέβη το αντίστροφο. Το σίγουρο είναι ότι επρόκειτο για τον εκδότη µιας εφηµερίδα 

που διαµόρφωνε και επηρέαζε την κοινή γνώµη. Τα ερωτήµατα που επιχειρεί να διερευνήσει η 

παρούσα εργασία είναι τα ακόλουθα: α) Ποια ήταν η ιδεολογική τοποθέτηση του Βελλίδη, οι σχέσεις 

του µε τους πολιτικούς και τα κόµµατα της εποχής; β) Πως αυτές οι σχέσεις αποτυπώθηκαν στα 

πρωτοσέλιδα της «Μακεδονίας», ειδικά τις περιόδους πριν από τις βουλευτικές εκλογές; γ) Υπήρχαν 

περιπτώσεις που ο εκδότης και η εφηµερίδα αποκόµισαν οφέλη ή αντιστρόφως ήταν θύµατα διώξεων 

από την πολιτική εξουσία; Τα µεθοδολογικά εργαλεία που χρησιµοποιήσαµε για να αποτυπώσουµε 

την  αλληλεπίδραση του εκδότη µε την πολιτική εξουσία, είναι η βιβλιογραφική έρευνα, η έρευνα σε 

αρχειακές πηγές, οι συνεντεύξεις και η ανάλυση περιεχοµένου σε περίπου 900 πρωτοσέλιδων της 

 ό.π.103

 ό.π.104

 Δαγτόγλου, ό.π., σ. 38105

 ό.π., σ.43106
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εφηµερίδας. 

Οι εφηµερίδες είναι µια πολύτιµη αλλά δύσχρηστη πηγή της ιστορίας. Αντικατοπτρίζουν το 

πολύµορφο και πολύπλοκο ιστορικό γίγνεσθαι, το momentum, έστω και αν η αναπαράσταση µοιραία 

εµπεριέχει παραµορφώσεις, µεγάλες ή µικρές, αναπόφευκτες ή µεθοδευµένες. Όταν δε εξετάζουµε 

την «πολιτική ταυτότητα» µιας εφηµερίδας θα πρέπει να λαµβάνουµε υπόψιν ότι οι διάφορες 

κατηγοριοποιήσεις της εποχής µπορεί να ξεγελούν, η πολιτική γραµµή µπορεί να διαφοροποιείται 

ανεπαισθήτως ή να αλλάζει άρδην, να επηρεάζεται από τις τρέχουσες πολιτικές επιδιώξεις ή 

επαγγελµατικές ανάγκες του εκδότη, ή ακόµα και από το ιδεολογικό πρίσµα µέσα από το οποίο 

αντιλαµβάνεται την πραγµατικότητα ο κάθε συντάκτης.   107

Το βασικό είδος δηµοσιογραφικού κειµένου, στο οποίο αποτυπώνεται η «γραµµή» µιας 

εφηµερίδας, η τοποθέτησή της απέναντι στα µείζονα γεγονότα, είναι το κύριο άρθρο. Στην περίπτωση 

της «Μακεδονίας» όµως, το κύριο άρθρο απουσιάζει από τα πρωτοσέλιδα, κυρίως από αυτά της 

περιόδου µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Όπως αναφέρει η ίδια η εφηµερίδα: 

«Η ‘’Μακεδονία’’ σπανίως απευθύνεται προς το αναγνωστικόν της κοινό µε άρθρα διότι 

πιστεύει ότι οι αναγνώσται της εποχής µας ειµπορούν µόνοι των να συναγάγουν τα 

συµπεράσµατά τους από τα γεγονότα». Εξηγώντας ότι την προκειµένη στιγµή «το κάµνει 

δια να απευθύνη έκκλησιν προς τους Έλληνας εις την ιστορικήν αυτήν καµπή της ζωής 

της Ελλάδας .  108

Μάλιστα οι συνεντευξιαζόµενοι µας δήλωσαν µε τρόπο κατηγορηµατικό ότι, σε αντίθεση µε την 

πλειοψηφία των εφηµερίδων της εποχής, η «Μακεδονία» δεν δηµοσίευε κύριο άρθρο. Ωστόσο τα 

άρθρα δεν απουσιάζουν παντελώς από τα πρωτοσέλιδα της εφηµερίδας. Δηµοσιεύονται σποραδικά 

και ακανόνιστα, όταν η εφηµερίδα κρίνει ότι πρέπει να τοποθετηθεί για µια σειρά από µείζονα θέµατα 

(εµφύλιος, αυτοδιάθεση Κύπρου, Σεπτεµβριανά, ενοποίηση των δυνάµεων του κέντρου) και τότε η 

αρθρογραφία µπορεί να είναι ακόµη και καθηµερινή. Σε κάθε περίπτωση όµως, η παρούσα µελέτη 

δεν θα µπορούσε να στηριχτεί µόνο στην ανάλυση των κύριων άρθρων, γιατί η δηµοσίευσή τους ήταν 

η εξαίρεση.  

Ο κανόνας είναι η «πολιτική µέσω τίτλων», όπως επισηµάνθηκε και στις συνεντεύξεις 

ανθρώπων που γνώρισαν και συνεργάστηκαν µε τον Βελλίδη (παρουσιάζονται αναλυτικά στο 

παράρτηµα). Έτσι µεγάλο µέρος της εργασίας καταλαµβάνουν οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι, που 

 Αναστασιάδης, ό.π., σ.17 κ.εξ.107

 «Μ» 11.5.1958108
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συµπυκνώνουν, συνοψίζουν το µήνυµα, τη στάση και τη στρατηγική της εφηµερίδας, 

προσανατολίζοντας ανάλογα τον αναγνώστη καθώς τον ωθούν να εντάξει τις βασικές πληροφορίες 

που βρίσκονται σε όλο το φύλλο, στο ερµηνευτικό σχήµα που προσπαθεί να υποβάλλει.  Η «Μ» 109

ακολουθούσε την αρχή να δηµοσιεύει όλες τις ειδήσεις από όλα τα κόµµατα, οι δε τίτλοι τις 

περισσότερες φορές ήταν ουδέτεροι, περιγραφικοί, ειδησεογραφικοί και µόνο εµµέσως µπορούσε να 

γίνει διακριτή η θέση της εφηµερίδας. Αντίληψη της «Μακεδονίας», όπως τη διατύπωσε αργότερα ο 

επί τέσσερις δεκαετίες διευθυντής της Κώστας Δηµάδης, ήταν ότι: «τα γράφοµε όλα και από όλες τις 

πλευρές. Όχι µονοµερώς. Και να είναι όλα έγκυρα, εξακριβωµένα. Να είναι η αλήθεια. Σκέψου έναν 

καθρέφτη».  Είναι γεγονός όµως ότι πολλές φορές η «Μακεδονία» µιλά µε υπαινιγµούς, στην 110

προσπάθειά της να κρατά τις λεπτές ισορροπίες. Για παράδειγµα συχνά ο τίτλος φαίνεται σαν να είναι 

η θέση της εφηµερίδας, αλλά ο υπέρτιτλος διευκρινίζει ότι πρόκειται για δηλώσεις κάποιου πολιτικού 

(χωρίς όµως να υπάρχουν εισαγωγικά που να το υποδηλώνουν) ή για αναδηµοσίευση ενός άρθρου 

εφηµερίδας του εξωτερικού. Έτσι η εφηµερίδα περνά την γραµµή που θέλει, χωρίς να «χρεώνεται» η 

ίδια την πολιτική τοποθέτηση.  

Οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι και τα κύρια άρθρα εκφράζουν κατά κανόνα τη «γραµµή” και την 

πολιτική τοποθέτηση του εκδότη. Το ίδιο συνέβαινε και στην περίπτωση της «Μακεδονίας”, κάτι που 

προκύπτει εξάλλου και από τις συνεντεύξεις που δηµοσιεύονται στο «Παράρτηµα”- όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μανώλης Κανδυλάκης οι διευθυντές δεν µπορούσαν να ξεφύγουν απο τη 

γραµµή του εκδότη, «είναι ασύλληπτο”. Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας θα θεωρήσουµε ότι η 

πολιτική τοποθέτηση που προκύπτει από τους πρωτοσέλιδους τίτλους και τα άρθρα της «Μ” 

ταυτίζεται µε την πολιτική τοποθέτηση του εκδότη της.  Σηµειωτέον ότι, στην περίπτωση της «Μ” τα 

ονόµατα των δηµοσιογράφων απουσιάζουν τελείως και τα ρεπορτάζ είναι ανυπόγραφα,  οπότε δεν 111

 ό.π., σ.23109

 «Μ» 27.7.1981110

 Για την ακρίβεια, οι φορές που δηµοσιεύονται ενυπόγραφα κείµενα είναι κυριολεκτικά ελάχιστες. Πρόκειται για 111

ολιγάριθµα άρθρα του αρχισυντάκτη Νίκου Φαρδή, προπολεµικά, και µεταπολεµικά για κάποια άρθρα και ανταποκρίσεις 
του διευθυντή της εφηµερίδας Γ. Ιωαννίδη και ανταποκρίσεις του ανταποκριτή της “Μ” στις ΗΠΑ Ηλία 
Δηµητρακόπουλου, καθώς και κάποιου αρθρογράφου ονόµατι Αµύντα Παπαβασιλείου την περίοδο της χούντας των 
συνταγµαταρχών. Επίσης δηµοσιεύτηκαν κάποια άρθρα µε την υπογραφή “Β” κάτι που µας δίνει το δικαίωµα να 
εικάσουµε ότι το γράµµα υποδήλωνε τον ίδιο τον Βελλίδη, ενώ επίσης δηµοσιευόταν άρθρα µε τη µορφή ανώνυµων 
επιστολών µε υπογραφές όπως “Δηµοκρατικός Μακεδών”. Όπως αναφέρει ο Βουργουτζής, ό.π., σ.248, «για να βάλεις την 
υπογραφή σου στη Μακεδονία της εποχής εκείνης έπρεπε να είσαι φίρµα, ή να προκαλείς εντύπωση στους αναγνώστες µε 
τα δηµοσιεύµατά σου». Σηµειωτέον, σύµφωνα µε τον τότε νόµο περί Τυπου σε περιπτώσεις µηνύσεων διώκονταν τόσο ο 
εκδότης όσο και ο συντάκτης που υπέγραφε. Είτε εκούσιοα, είτε ακούσια, ο Βελλίδης προστάτευε µε αυτό τον τρόπο τους 
συντάκτες τους από δικαστικές διώξεις.
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µπορούµε να υποθέσουµε ότι οι συντάκτες µπορούσαν να αυτονοµηθούν και να εκφράζουν µέσω της 

εφηµερίδας διαφορετική γραµµή από τη γραµµή της εφηµερίδας. Έτσι, προκειµένου να 

σχηµατίσουµε µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα για την πολιτική τοποθέτηση του Βελλίδη, η ανάλυση 

µας εστιάζει τόσο στους πρωτοσέλιδους τίτλους όσο και στα κύρια άρθρα (όποτε αυτά εντοπίζονται). 

Ωστόσο, ακόµα και ο συνδυασµός της ανάλυσης σε άρθρα και τίτλους, είναι ανεπαρκής, γιατί 

στα πρωτοσέλιδα δεν καταγράφονται οι δεσµοί που ανέπτυξε ο εκδότης µε το Κόµµα των 

Φιλελευθέρων και την Ένωση Κέντρου, οι σχέσεις µε τους πολιτικούς της εποχής, η ιδεολογική 

τοποθέτηση του εκδότη απέναντι µείζονα πολιτικά γεγονότα, τα επιχειρηµατικά του συµφέροντα και 

ο βαθµός που αυτά καθόριζαν τη γραµµή της εφηµερίδας. Για αυτό ήταν απαραίτητη βιβλιογραφική 

έρευνα, η αναζήτηση πηγών σε διάφορα αρχεία (στα Γενικά Αρχεία του Κράτους- Ιστορικό Αρχείο 

Μακεδονίας, σε αρχεία προξενείων και πρεσβειών, στο εθνικό τυπογραφείο κλπ) αλλά και οι 

συνεντεύξεις µε ανθρώπους που γνώρισαν τον εκδότη Γ. Βελλίδη και συνεργάστηκαν µαζί του. 

Ειδικότερα, πραγµατοποιήσαµε συνεντεύξεις µε την κόρη του Γιάννη Βελλίδη, µετέπειτα εκδότρια 

της «Μακεδονίας», Κατερίνα Βελλίδη, τον δηµοσιογράφο και διευθυντή σύνταξης της «Μακεδονίας» 

Νίκο Βουργουτζή, τον δηµοσιογράφο και προϊστάµενο του γραφείου της «Μακεδονίας» στην Αθήνα, 

Χρίστο Χριστοδούλου, τον διευθυντή της εφηµερίδας «Θεσσαλονίκη» Αντώνη Κούρτη, τον 

αρχισυντάκτη της ίδιας εφηµερίδας, Αντώνη Πεκλάρη, τον δηµοσιογράφο της «Θεσσαλονίκης» 

Φαίδωνα Γιαγκιόζη, τον δηµοσιογράφο της εφηµερίδας «Δράση» Μανώλη Κανδυλάκη, τον 

δηµοσιογράφο των εφηµερίδων «Δράση» και «Ελληνικός Βορράς» Νίκο Μέρτζο.  

 Κατά την εκπόνηση της εργασίας αντιµετωπίσαµε µια σειρά από προβλήµατα. Η έρευνα στα 

αρχεία της «Μακεδονίας» ήταν αρκετά χρονοβόρα µε δεδοµένο ότι η χρονική περίοδος που καλύπτει 

αυτή η εργασία ξεπερνά τις τέσσερις δεκαετίες. Επιπλέον, τα φύλλα της περιόδου 1935-1956 δεν 

έχουν ψηφιοποιηθεί από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,  µε αποτέλεσµα να χρειάζεται 112

επιτόπια έρευνα και φωτογράφηση των πρωτοσέλιδων. Επίσης µέρος του φυσικού αρχείου της 

«Μακεδονίας» υπέστη εκτεταµένες καταστροφές κατά την περίοδο της κατοχής, µε αποτέλεσµα από 

την περίοδο που εξετάζει η παρούσα εργασία να µην είναι διαθέσιµα τα έτη 1936, 1940, 1941 και 

1945 (µεταξύ 1941 και 1945 διεκόπη η έκδοση).   

Ένα άλλο πρόβληµα ήταν ότι εξαιτίας της έντονης προσωπικότητας του Βελλίδη και του 

ιδιαίτερου συµβολισµού που έχει για τη Θεσσαλονίκη, οι περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές, 

 Στον διαδικτυακό τόπο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στη θέση http://efimeris.nlg.gr/ns/main.html, υπάρχει 112

ψηφιοποιηµένο µεγάλο µέρος του αρχείου της «Μακεδονίας», από το οποίο όµως λείπουν πολλά φύλλα, ακόµα και 
ολόκληρων δεκαετιών
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όπως και οι συνεντεύξεις τείνουν να παρουσιάζουν ένα λιγότερο ή περισσότερο εξιδανικευµένο 

πρόσωπο του εκδότη, ενώ υπάρχει αδυναµία διασταύρωσης της ακρίβειας των πληροφοριών, καθώς 

στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για προσωπικές εµπειρίες και αναµνήσεις του εκάστοτε 

συγγραφέα. Επειδή δε πρόκειται και για εκλιπόντα, κανείς από τους συνεντευξιαζόµενους δεν θέλησε 

να αποκαλύψει πτυχές της προσωπικότητας του εκδότη που ενδεχοµένως θα σκίαζαν τη φήµη του. 

Υπάρχουν δε περιπτώσεις που ζητήθηκε ρητώς να µην δηµοσιοποιηθούν κάποιες πληροφορίες τις 

οποίες ο συνεντευξιαζόµενος ανέφερε εν τη ρύµη του λόγου. Στο παράρτηµα παρατίθεται η πλήρης 

αποµαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων αυτών, ακολουθώντας τη ροή του λόγου και όχι τη θεµατική 

συνάφεια των πληροφοριών, για να είναι ευκολότερα κατανοητό στον αναγνώστη το πνεύµα της 

συζήτησης. Επειδή οι συνεντευξιαζόµενοι ήταν κατά κανόνα δηµοσιογράφοι µεγάλης ηλικίας, που 

δεν δεχόταν εύκολα να καθοδηγηθούν σε µια συζήτηση, πολλές φορές οι απαντήσεις τους δεν είχαν 

σχέση µε την ερώτηση, η αφήγηση τους παρέσυρε εκτός θέµατος, ενώ συχνά παρεµβάλλονταν στη 

συζήτηση προσωπικές αναµνήσεις. Επίσης, ένα προβληµατικό στοιχείο ήταν ότι οι 

συνεντευξιαζόµενοι, είτε λόγω ηλικιακής διαφοράς µε τον Βελλίδη, είτε λόγω θέσης και συνθηκών 

δεν ήταν παρόντες σε πολλά από τα περιστατικά στα οποία αναφέρονται. Οι πληροφορίες που 

µεταδίδουν για τα ίδια γεγονότα πολλές φορές είναι παραπλήσιες, πράγµα που µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι είναι ανεκδοτολογικού χαρακτήρα ή συµπληρώνουν τον «µύθο” που περιέβαλε τον 

Βελλίδη και µεταφερόταν από δηµοσιογράφο σε δηµοσιογράφο. Όλα τα παραπάνω λήφθηκαν υπόψιν 

κατά την αξιολόγηση των πληροφοριών που έθεσαν στη διάθεσή µας οι συνεντευξιαζόµενοι. 

!
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΡΟΦΙΛ  

  Η «Μακεδονία» εκδόθηκε το καλοκαίρι του 1911, από τον Κωνσταντίνο Βελλίδη, όταν 

ακόµα η Θεσσαλονίκη ήταν υπό οθωµανική διοίκηση. Ο Γιάννης Βελλίδης γεννήθηκε το 1909 και 

δέσποσε στην εκδοτική και πολιτική ζωή της Θεσσαλονίκης αλλά και της χώρας για σαράντα και 

πλέον χρόνια. Η Θεσσαλονίκη της παιδικής του ηλικίας ήταν µια πόλη σε µετάβαση, που το 1912 

ενσωµατώθηκε στο ελληνικό κράτος, στη συνέχεια φιλοξένησε την πολυεθνική στρατιά της Ανατολής 

κατά τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο, έζησε στον παλµό της Μεγάλης Ιδέας και υποδέχτηκε εκατοντάδες 

χιλιάδες πρόσφυγες µετά την µικρασιατική καταστροφή. Ο Βελλίδης ανατράφηκε σε ένα περιβάλλον 

δηµοσιογραφικό, αστικό και βενιζελικό, χαρακτηριστικά που διαπνέουν την πορεία της ζωής του και 

εξηγούν σε µεγάλο βαθµό τις επιλογές του. Όπως φέρεται να έλεγε, «εγώ στου Βενιζέλου την Ελλάδα 

µεγάλωσα».  Στις 4 Ιανουαρίου 1930 πέθανε ο ιδρυτής της εφηµερίδας, Κωνσταντίνος Βελλίδης και 113

ανέλαβε ο αδελφός του Γιώργος Βελλίδης. Το 1936, µετά το θάνατο του τελευταίου, τη διεύθυνση 

της εφηµερίδας ανέλαβε ο 27χρονος τότε Γιάννης Βελλίδης, ο οποίος είχε ήδη αναµειχθεί ενεργά µε 

την εφηµερίδα από το 1930. Ως εκδότης , ακολούθησε τη βενιζελική «γραµµή» που είχε χαράξει ο 

ιδρυτής της «Μακεδονίας» και πατέρας του, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του υποστήριξε µε 

θέρµη όλες τις τάσεις των κεντρώων και φιλελευθέρων κοµµάτων. Οδηγήθηκε πολλές φορές στα 

δικαστήρια, κυρίως  από δεξιές κυβερνήσεις, και καταδικάστηκε για παραβιάσεις του «Νόµου περί 

Τύπου».  Στο παρόν κεφάλαιο σκιαγραφείται το προφίλ τόσο της εφηµερίδας «Μακεδονία» όσο και 114

του εκδότη της. Καταγράφονται η πολιτική τοποθέτηση της εφηµερίδας και οι διώξεις που υπέστη, οι 

σχέσεις του Βελλίδη µε τα κόµµατα και τους πολιτικούς της εκάστοτε εποχής, η δράση του ως 

επιχειρηµατία και τοπικού παράγοντα. 

1.1. Η «Μακεδονία» 

Η εφηµερίδα «Μακεδονία» κυκλοφόρησε το 1911, στην τρίτη επέτειο από την Επανάσταση των 

Νεότουρκων. Στο πρόγραµµα αρχών που δηµοσίευσε, στο πρώτο της φύλλο, περιλαµβάνονται 

µεταξύ άλλων ο έλεγχος «της πολιτείας εκείνων, εις ους είνε εκάστοτε εµπεπιστευµέναι αι τύχαι της 

κοινής ηµών πατρίδος» και η υποστήριξη «της ενότητος του οθωµανισµού δια του υπό των εκάστοτε 

κυβερνώντων οφειλοµένου σεβασµού προς τα δίκαια των διαφόρων εθνοτήτων και δια της αυστηράς 

εφαρµογής υπ' αυτών της συνταγµατικής ισονοµίας και ισοπολιτείας».  Μετά την απελευθέρωση 115

 Χριστοδούλου, Χ. 1999. Ο εκδότης Ιωάννης Βελλίδης.Περιδιάβαση στη ζωή του εκδότη Γιάννη Βελίδη µε οδηγό τον 113

πιστό συνεργάτη του Λευτέρη Βοδένα. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σ.21

 ό.π., σ.16114

 «Μ» 11.7.1911115
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της Θεσσαλονίκης, η εφηµερίδα τοποθετείται υπέρ της δηµιουργίας τοπικού Μακεδονικού κόµµατος 

και από την άνοιξη του 1915 τάσσεται υπέρ του Βενιζέλου, τον οποίο και υποστηρίζει στις 

εκλογές.  116

1.1.1 Η «Μ» και ο χώρος του φιλελεύθερου κέντρου  

Σε όλη τη διάρκεια του βίου του, τόσο ο ιδρυτής της «Μακεδονίας» Κώστας Βελλίδης όσο και 

ο γιος και συνεχιστής του, Γιάννης Βελλίδης υπήρξαν ακραιφνώς Βενιζελικοί και υποστηρικτές του 

Κόµµατος των Φιλελευθέρων. Όπως αναφέρεται στο επετειακό φύλλο για τα 70 χρόνια της 

εφηµερίδας, η πολιτική της γραµµή ήταν η «υποστήριξη των προσπαθειών του Εθνάρχη Ελευθερίου 

Βενιζέλου για την εκπλήρωση των εθνικών πόθων και τη σύγχρονη οργάνωση της ελληνικής 

πολιτείας, ενίσχυση των αγώνων όλων των δηµοκρατικών κοµµάτων, συµπαράσταση στο δράµα του 

προσφυγικού κόσµου…».   Ακόµα και µετά την αποτυχία του κινήµατος του 1935 η  117

Εφηµερίδα διακηρύττει ότι «Εάν ο Βενιζέλος έφυγε, ο βενιζελισµός µένει και θα µείνει», µαζί µε 

οκτάστηλη συνέντευξη του Πλαστήρα.  Μετά το θάνατο του Βενιζέλου, η «Μακεδονία» θα 118

παραµείνει «πιστή εις την φιλευλευθέραν δηµοκρατικήν παράταξην», υποστηρίζοντας διάφορες 

τάσεις που εκδηλώθηκαν από στελέχη του κόµµατος των Φιλελευθέρων, τόσο κατά τη διάρκεια του 

Μεσοπολέµου, όσο και µετά τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου.  Ενδεικτικό είναι ότι στο πρώτο 119

µεταπολεµικό φύλλο µετά την επαναλειτουργία της, η «Μ» φιλοξένησε συνέντευξη του 

πρωθυπουργού Ν. Πλαστήρα,  και λίγο αργότερα άρθρο του γραµµένο «ειδικώς δια την 120

 Κανδυλάκης, Μ. (1998). Εφηµεριδογραφία της Θεσσαλονίκης. Συµβολή στην ιστορία του Tύπου, τ. Α' Τουρκοκρατία. 116

Θεσσαλονίκη: University Studio Press

 «Μ» 26.7.1981117

 Βουργουτζής, Ν. (2007). Μακεδονία, το τελευταίο χειρόγραφο. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη, σ.119. Στο ίδιο φύλλο 118

υπάρχει και περιγραφή της εκτέλεσης του κινηµατία Βολάνη. Με δεδοµένο ότι ο επίλαρχος Βολάνης οπότε εκτελέστηκε 
στη Θεσσαλονίκη στις 5 Απριλίου 1935 [βλ. Λιναρδάτος, Σπ. (2009)., Πως εφτάσαµε στην 4η Αυγούστου. Αθήνα: 
Δηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη, σ.58)], η διακήρυξη αυτή των πολιτικών φρονηµάτων της εφηµερίδας θα 
πρέπει να έγινε µετά από αυτή την ηµεροµηνία. 

 Κανδυλάκης, Μ. (2005). Εφηµεριδογραφία της Θεσσαλονίκης. Συµβολή στην Ιστορία του Τύπου Γ’ 1923-1941. 119

Θεσσαλονίκη: Univercity Studio Press, σ.41. Εφεξής, οι παραποµπές µε την ένδειξη Κανδυλάκης (2005) θα αναφέρονται 
στο συγκεκριµένο έργο του συγγραφέα.

 «Μ» 28.3.1945 «Ο Ελληνισµός έχει την ακλόνητον πίστιν ότι θα ικανοποιηθούν οι εθνικοί πόθοι», όπως δηµοσιεύεται 120

στο αφιέρωµα «Μια περιδιάβαση στον 20ο αιώνα µέσα από τις σελίδες της «Μακεδονίας» στις 16.12.2001. Την περίοδο 
δηµοσίευσης της συνέντευξης ο Πλαστήρας βρέθηκε στο στόχαστρο πολλαπλών επιθέσεων και µεριικές µέρες αργοτερα, 
στις 8.4.1945 εξαναγκάστηκε σε παραίτηση. Βλ. Νικολακόπουλος, Η. 20106. Η καχεκτική δηµοκρατία, κόµµατα και 
εκλογές 1946-1967, Αθήνα: Παττάκης, σ.56
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«Μακεδονίαν» µε θέµα το πολιτειακό.  Οµοίως, υποστήριξε και τον Θεµιστοκλή Σοφούλη ως 121

πρωθυπουργό και αρχηγό του Κόµµατος των Φιλελευθέρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αναφορά 

του Υπουργείου Τύπου και Πληροφοριών τον Δεκέµβριο του 1947, σχετικά µε την πολιτική 

τοποθέτηση των εφηµερίδων της Βορείου Ελλάδος, για τη Μακεδονία αναφέρεται: «Ηµερήσια 

πρωινή εφηµερίς. Όργανον του Κόµµατος των Φιλελευθέρων (Σοφούλη). Διευθυντής Ι. Βελλίδης».  122

Την ίδια περίοδο εφηµερίδα προέβαλλε και τις απόψεις του  Σοφοκλή Βενιζέλου (ο οποίος δεν 

δέχτηκε να συµµετάσχει στην κυβέρνηση Σοφούλη και τηρούσε αποστάσεις από την επίσηµη 

πολιτική του Κ.Φ.)  όχι όµως στο βαθµό που θα το έκανε τα επόµενα χρόνια. Κρατώντας τις 123

ισορροπίες η εφηµερίδα προέβαλλε και τις θέσεις των κοµµάτων του Α. Σβώλου και του Γ. 

Παπανδρέου και άλλων αρχηγών κοµµάτων του κεντρώου χώρου. Με τα λόγια του ίδιου του Γιάννη 

Βελλίδη, η «Μακεδονία»: 

«… εις την ιστορίαν µίαν και µόνην θρησκείαν είχε: την φιλελευθέραν δηµοκρατικήν 

ιδεολογίαν. Και αυτήν διηκόνησεν. Οι πόθοι του λαού µας ήσαν και δικοί της πόθοι. Δεν 

ηθέλησεν ποτέ να αποµακρυνθεί από την µεγάλην µάζαν και ικανοποίησίς της ήτο να 

εκφράζει τους στοχασµούς της. Δια µέσου των δεκαετηρίδων της υπάρξεώς της ποτέ δεν 

επεδίωξε να επιβάλη αυθαιρέτως την γνώµη της και να την εµφανίση ως κοινή γνώµην. 

Αλλά ευσυνειδήτως, µε θρησκευτικήν ευλάβειαν ηκολούθησεν την κοινήν γνώµην, 

εφρόντισε να την διαγνώση, να την διακριβώση και να της δώση «σχήµα» και «µορφήν», 

να την εξωτερικεύση…».   124

Τη δεκαετία του '50 η εφηµερίδα «Μακεδονία» υποστήριξε δυναµικά την  ανάγκη συνένωσης 

όλων των δυνάµεων του Κέντρου (βλ. σχετική αρθρογραφία της εφηµερίδας στα κεφάλαια 5 και 6). 

Σύµφωνα µε τον Βόδενα, ο Βελλίδης συµµετέχει στις διεργασίες για την ίδρυση της Ενώσεως 

Κέντρου που ξεκίνησε ο Σοφοκλής Βενιζέλος ήδη από την περίοδο 1956-1957.  Ο εκδότης άρχισε 125

 «Μ» 1.7.1945121

 Γενικά Αρχεία του Κράτους, Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας. Το έγγραφο βρίσκεται στο Αρχείο Γενικής Διοίκησης 122

Βορείου Ελλάδος (Γ.Δ.Β.Ε.), σειρά Α4, φάκελος 9. Το έγγραφο έχει αριθµό λήψης 108 και παρατίθεται στο Παράρτηµα. 
Ως ηµεροµηνία της έκθεσης σχετικά µε τον Τύπο της Περιφέρειας αναφέρεται ο Δεκέµβριος του 1947 (ό.π., έγγραφοµε 
αριθµό λήψης 105)

 Νικολακόπουλος, ό.π. σ.59123

 «Μ» 19.5.1953 Ο λόγος που εκφώνησε ο εκδότης Γιάννης Βελλίδης κατά τα εγκαίνια του νέου κτιρίου της 124

«Μακεδονίας»

 Χριστοδούλου, ό.π., σ.116125



A36

περιοδείες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, κάνοντας επαφές µε βουλευτές,  πολιτευτές, στελέχη και 

κεντρώους ψηφοφόρους σε κλειστές συγκεντρώσεις. Ταυτόχρονα η ‘Μακεδονία’ προέβαλε αυτές τις 

συναντήσεις ως ειδήσεις.  

«Οι δεξιοί τα χρειάστηκαν. Ο Βελλίδης ξεσήκωσε τους πάντες. (…) Κάθε δέκα µέρες 

πηγαίναµε έξω. Από Καστοριά µέχρι Αλεξανδρούπολη. Τελικά κατάφερε εκεί γύρω στα 

τέλη του ’57 αρχές ’58, δηλαδή µε σκληρή δουλειά δύο χρόνων να φέρει κοντά τον κόσµο 

του Κεντρώου χωρου. Έλεγε ο Βελλίδης ’Να βάλουµε όλοι µια πλάτη, να µπορέσουµε να 

αντιµετωπίσουµε αυτή τη λαίλαπα’’. Μια πλάτη έτσι έλεγε τη συσπείρωση»   126

Ο οδηγός του αναφέρει επίσης ότι οι Βενιζέλος, Παπανδρέου, Στεφανόπουλος, Μπαλτατζής, 

Μαύρος, Μαρκεζίνης, Παπαπολίτης ήταν τακτικοί συνοµιλητές του Βελλίδη και ότι το καλοκαίρι του 

’58, και σε µια συνάντηση στο σπίτι του επιχειρηµατία Τυπάλδου καταστρώθηκε το τελικό σχέδιο, 

για τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών στο εξωτερικό, προκειµένου να ληφθούν αποφάσεις και να 

συγκροτηθεί ο νέος πολιτικός οργανισµός της Ένωσης Κέντρου.  Αντίστοιχη εικόνα µεταφέρει και 127

ο Βουργουτζής αναδεικνύοντας τον Σοφοκλή Βενιζέλο και τον Γιάννη Βελλίδη ως πρωτεργάτες του 

εγχειρήµατος της Ε.Κ.  Σύµφωνα δε µε τον Βόδενα  στις συζητήσεις που έγιναν στην Ελβετία, 128 129

λίγο πριν την ανακοίνωση της ίδρυσης της Ε.Κ. µετείχαν οι Βενιζέλος, Στεφανόπουλος, Μαρκεζίνη 

από πολιτικούς και µόνος από εκδότες ο Γιάννης Βελλίδης, ο οποίος έκανε την αρχική εισήγηση, 

προτείνοντας οι τρεις αρχηγοί να έχουν την πολιτική γραµµατεία του νέου κόµµατος και ο Γ. 

Παπανδρέου να ήταν ο πρόεδρος (βλ. και ενότητα 1.2.1). Η «Μακεδονία» υποστήριξε την κυβέρνηση 

της Ε.Κ, αν και στην πορεία ο εκδότης της φαίνεται να έπαιξε ρόλο στα «Ιουλιανά», υποστηρίζοντας 

παρασκηνιακά τον σχηµατισµό κυβέρνησης µε πρωθυπουργό τον αποστάτη Στ. Στεφανόπουλο  και 

υπογράφοντας σχετικό µυστικό πρωτόκολλο µε άλλους εκδότες και πολιτικούς (βλ.κεφάλαιο 8ο). Στο 

προσκήνιο, βέβαια, εµφανιζόταν παπανδρεϊκός, ενώ προσπαθούσε να τηρεί τις λεπτές ισορροπίες 

στον διαλυµένο κεντρώο χώρο.   

Σε όλη τη διάρκεια της πορείας της η «Μ» τοποθετούταν στο κέντρο και τάσσονταν υπέρ της 

φιλελεύθερης αστικής δηµοκρατίας- µε δύο σηµαντικές εξαιρέσεις, τις περιόδους των δικτατορικών 

 ό.π.126

 Χριστοδούλου ό.π., σ.78 και σ.115. Όπως αναφέρει ο Βόδενας σε συναντήσεις στο σπίτι του εφοπλιστή Τυπάλδου, που 127

ήταν στενός φίλος του Βενιζέλου, καταστρώνονταν σχέδια  για το κόµµα των Φιλελευθέρων και «το πώς θα απαλλαγεί  η 
Ελλάδα από τη Δεξιά. Αυτά τα σχέδια και οι συζητήσεις οδήγησαν σιγά σιγά στη δηµιουργία της Ένωσης Κέντρου»

 Βουργουτζής, ό.π., σ. 211128

 Χριστοδούλου, ό.π., σ.117129
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καθεστώτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο φύλλο µετά την Κατοχή, η εφηµερίδα διακήρυξε 

ότι επιλέγει τον «σωτήριο µέσο δρόµο», δηλαδή τη δηµοκρατία που δεν έχει εξαρτήσεις από 

παράγοντες «οι οποίοι τη θεωρούν φέουδον ή απλώς χωράφι των» ή από κόµµατα που προωθούν τη 

«δικτατορία της αριστεράς» ή τη «δικτατορία της δεξιάς».  Η άποψη που υποστήριζε παγίως η «Μ» 130

ήταν ότι θα πρέπει να ενισχυθούν τα µεσαία στρώµατα ώστε να στηρίξουν το αστικό κράτος και να 

µην ριζοσπαστικοποιηθούν στρεφόµενα προς την αριστερά.  Είναι χαρακτηριστικό ότι παροµοιάζει 131

τη στροφή των λαϊκών µαζών στην αριστερά µε ένα ελατήριο που συµπιέζεται αλλά έτσι 

συγκεντρώνει µεγάλη δύναµη και αν αναπηδήσει θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες για τη σταθερότητα 

της αστικής δηµοκρατίας.  132

1.1.2 Η «Μ» και η λειτουργία του πολιτεύµατος  

Ως βενιζελική εφηµερίδα, η «Μ» ήταν εξ’ ορισµού αντιµοναρχική. Υποστήριξε αναφανδόν το 

κίνηµα της Εθνικής Άµυνας,  και την κυβέρνηση της Τριανδρίας,  που ήταν απότοκος του 133 134

χάσµατος των απόψεων µεταξύ Βενιζέλου και βασιλιά Κωνσταντίνου Α’. Ανάλογη στάση κράτησε η 

εφηµερίδα και όταν εκδηλώθηκε το κίνηµα του 1935 µε σκοπό την αποτροπή της παλινόρθωσης της 

βασιλευοµένης δηµοκρατίας. Μάλιστα, σύµφωνα µε τον Κανδυλάκη για το Κίνηµα του 1935 ο 

Γιάννης Βελλίδης συνελήφθη στις 5.3.1935, δηλαδή τέσσερις µέρες µετά την εκδήλωση του 

κινήµατος, και κρατήθηκε στη φυλακή για µερικές εβδοµάδες, δεν παραπέµφθηκε όµως στο 

 «Μ», 28.3.1945, όπως δηµοσιεύεται στο αφιέρωµα «Μια περιδιάβαση στον 20ο αιώνα µέσα από τις σελίδες της 130

«Μακεδονίας» («Μ» 16.12.2001)

 Βλ. για παράδειγµα την ανοικτή επιστολή της «Μ» στον πρεσβευτή των ΗΠΑ µε τίτλο «Μετά την νίκην του Κέννεντυ 131

«Μ» 13.11.1960. Η «Μ» επιχαίρει για τη νίκη των δηµοκρατικών και αναφέρει ότι µε την οικονοµική βοήθεια που εδόθη 
από τους ρεπουµπλικάνους για να προστατευτεί «από τους γείτονάς µας του παραπετάσµατος» αλλά εξηγεί ότι µε αυτά τα 
χρήµατα δεν εξασφαλίστηκε στήριξη των εργατικών τάξεων προς το αστικό κράτος

 «Μ» 17.2.1962 Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «Η άκρα αριστερά (…) καταπολεµείται όχι µε τον χωροφύλακα , όχι µε 132

την τροµοκρατίαν ή µε αυταπάτας, αλλά µε την βελτίωσιν της θέσεως της µάζης, µε την ικανοποίησιν των ηθικών πόθων 
και των υλικών αναγκών της, µε την άνοδο του βιοτικού επιπέδου από µια κυβέρνησιν που θα έχη ως σκοπόν της όχι να 
κάµη τους πλουσίους πλουσιώτερους και τους πτωχούς πτωχότερους (…) αλλά που θα έχη ευρύ, εδραίον, 
αποτελεσµατικόν κοινωνικόν πρόγραµµα. Και τοιαύτη κυβέρνησις κατά τους ανθρώπους τους πολλούς που σκέπτονται 
όπως ηµείς, µόνον το Κέντρον ήτο ενδεδειδµένον και ικανόν να δώση εις τον τόπον, µε πρόγραµµα δουλειά και ψωµί εις 
την µάζαν».

 Βλ. ενδεικτικά «Μ» 18.8.1916 «Ο αρχηγός της επαναστάσεως οµίλει προς τη «Μακεδονία»133

 Βλ. ενδεικτικά «Μ» 27.9.1916 «Η Θεσσαλονίκη εν εξάλλω συναγερµω αποθεώνουσα τον αρχηγόν της φυλής 134

Ελευθέριον Βε νιζέλον».
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Στρατοδικείο γιατί δεν βρέθηκαν επαρκή στοιχεία για την ενοχή του.  Μετά τον Β’ Παγκόσµιο 135

Πόλεµο, στο πλαίσιο του δηµοψηφίσµατος για το πολιτειακό, η εφηµερίδα θα ταχθεί ανοικτά κατά 

της µοναρχίας. Διερµηνεύοντας τη βούληση του λαού υποστηρίζει ότι δεν θέλει ούτε τον 

προπολεµικό βασιλιά Γεώργιο «διότι ο Γεώργιος είναι η θλιβερωτέρα ανάµνησις της πικροτέρας 

εσωτερικής δοκιµασίας του».   Ακόµα και µετά το δηµοψήφισµα η «Μ» συνεχίζει να εκφράζει 136

εµµέσως τον προβληµατισµό της για το κατά πόσο η παλινόρθωση θα φέρει πολιτική ηρεµία, 

µεταφέροντας τα σχόλια του περιοδικού Εκόνοµιστ, ότι «Το παρελθόν του βασιλέως δεν εµπνέει 

εµπιστοσύνη δι’οµαλάς πολιτικάς εξελίξεις».  137

Η στενή σχέση του εκδότη µε τον Σοφοκλή Βενιζέλο (ο οποίος διατηρούσε ανοιχτούς 

διαύλους επικοινωνίας µε το παλάτι),  πιθανολογείται ότι επηρέασε και τη στάση του ιδίου απέναντι 138

στη βασιλεία. Πλέον, µετά τη αποσαφήνιση του πολιτειακού ζητήµατος, η εφηµερίδα αντιµετώπιζε τη 

µοναρχία ως παράγοντα σταθερότητας. Σπανίως  έγραφε κάτι εναντίον του βασιλιά, και µόνο όταν η 

κεντρώα αντιπολίτευση εξέφραζε την ενόχλησή της, για τη στάση της Αυλής. Αυτό συνέβη κυρίως 

µετά την ανάθεση της πρωθυπουργίας στον Καραµανλή,  το εκλογικό αποτέλεσµα των εκλογών 139

«βίας και νοθείας» του 1961,  και στη συνέχεια, κατά τα γεγονότα της Αποστασίας.  Εξάλλου, 140 141

σύµφωνα µε τον Α. Κούρτη, το κατεστηµένο της Ελλάδας (µέρος του οποίου ήταν και ο Βελλίδης), 

δρούσε µεταπολεµικά γύρω από τον βασιλικό οίκο, οπότε δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια 

αποκλίσεων.    142

 Κανδυλάκης (2005), ό,π., σ.60 Ο συγγραφέας διαθέτει στο αρχείο του τη παραπεµπτική διαταγή του Γ’ΣΣ Αλ. 135

Παπάγου στις 13.4.1935

 «Μ» 10.8.1945, «Τα θηρία». Βλ. αναλυτικά στο 4ο κεφάλαιο 136

 «Μ» 13.9.1946137

 Λαµπρίας, Τ. (1989). Στη σκιά του µεγάλου. Μελετώντας 25 χρόνια τον Καραµανλή. Αθήνα: Μορφωτική Εστία, σ.84138

 Βλ. «Μ» 11.6.1955 «Διάβηµα της αντιπολιτεύσεως προς τον ανώτατον άρχοντα», «Η παρατεινόµενη ασθένεια του κ. 139

Παπάγου τον εµποδίζει ν’ασκήσει τα καθήκοντά του και επέφερε πλέον πλήρη ακυβερνησίαν» . Σηµειωτέον ότι το 
καλοκαίρι του είχε εξεταστεί ως πιθανή λύση για τη διαδοχή του Παπάγου εξετάστηκε και ο σχηµατισµός µεταβατικής 
κυβέρνησης µε πρωθυπουργό τον Σ. Βενιζέλο. Βλ. Νικολακόπουλος, ό.π. σ.192. Βλ. επίσης «Μ» 8.1.1956 όπου 
δηµοσιεύεται η άποψη της αντιπολίτευσης  για «αναθεώρησιν των διατάξεων περί αρµοδιοτήτων του βασιλέως».

 «Μ» 20.3.1962 «Ο βασιλεύς πρέπει να βασιλεύη, όχι να κυβερνά και να διοική»,  «Μ» 5.4.1962 όπου αναφέρονται 140

δηλώσεις του Σοφ.Βενιζέλου: «Ο βασιλεύς να επανεύρη την δύναµιν του βασιλεύειν. Μόνη λύσις του αδιεξόδου: 
µεταβατική», «Μ» 3.7.1962 «Ο κ. Παπανδρέου καλεί τον ανώτατον άρχοντα να τηρήση τον όρκον του και να φυλάξη το 
σύνταγµα».

 Ενδεικτικά «Μ»16.7.1965, «Μ» 25.7.1965, «Μ» 5.8.1965. Αναλυτικά βλ. 8ο κεφάλαιο141

 Βλ. Παράρτηµα, συνέντευξη Ν. Κούρτη142
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Κατά την περίοδο της δικτατορίας των Συνταγµαταρχών η εφηµερίδα δηµοσιεύει την 

προβαλλόµενη από το καθεστώς εικόνα του βασιλιά περί στήριξης της «επαναστάσεως».  Όταν 143

όµως ο Κωνσταντίνος προχωρά στο αποτυχηµένο κίνηµα του Δεκεµβρίου του 1967, η «Μ» 

υποβαθµίζει τη σηµασία του, δεν αναφέρει ότι επικεφαλής του ήταν ο βασιλιάς (χωρίς να ξέρουµε αν 

αυτό ήταν επιλογή της εφηµερίδας ή επιταγή του δικτατορικού καθεστώτος) και τον περιγράφει ως 

µωροφιλόδοξο και κατάλοιπο της φαυλότητας.  Σύµφωνα µε τον Α. Κούρτη ο Βελλίδης είχε 144

στηρίξει και το βασιλικό πραξικόπηµα το ’67.  Στην πορεία το ζήτηµα της επανόδου ή µη του 145

βασιλιά επανέρχεται στην επικαιρότητα και προβάλλεται από τη «Μ».  Η Κ. Βελλίδη αναφέρει ότι 146

το 1971 ο πατέρας της   έλαβε ειδική άδεια για να συναντήσει τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, µε θέµα 

συζήτησης την επιστροφή βασιλιά. Μάλιστα λέει ότι και ο Παπαδόπουλος του έδωσε την άδεια για 

να ταξιδέψει στη Δανία και να συναντήσει τον Κωνσταντίνο και να διαπραγµατευτεί µαζί του. 

Σύµφωνα µε την ίδια, ο Κωνσταντίνος ταξίδεψε από το Λονδίνο στην Κοπεγχάγη για αυτή τη 

συνάντηση.  Σύµφωνα µε τον Βόδενα, η συνάντηση µε το βασιλιά έγινε όχι το 1971 αλλά στις 4 147

Αυγούστου 1972 σε εστιατόριο της Κοπεγχάγης, ήταν σε καλό κλίµα και κράτησε πολύ ώρα.  Κατά 148

τη διάρκεια της παραµονής του στη Δανία, ο Βελλίδης υπέστη έµφραγµα και νοσηλεύτηκε για 

δυόµισι µήνες σε νοσοκοµείο της Κοπεγχάγης, ενώ για τα έξοδα νοσηλείας φρόντισε ο βασιλιάς. 

Έκτοτε ο Βελλίδης προσπάθησε, στο µέτρο του δυνατού να βοηθήσει πολιτικά τον Κωνσταντίνο.  149

Ο Βόδενας ισχυρίζεται ότι ο Βελλίδης έβαζε παλιούς βουλευτές, φίλους του να τους αποστείλουν 

επιστολές, ώστε να δηµιουργούνται προϋποθέσεις επανόδου του και ότι ακόµα και µετά τη 

µεταπολίτευση συνέχιζε να δηµοσιεύεται ειδησεογραφία σχετικά µε τον τέως βασιλιά.  150

Είναι ενδιαφέρουσα η άποψη που διατύπωσε σε διαφορετικές χρονικές περιόδους η 

εφηµερίδα για την προβληµατική λειτουργία της δηµοκρατίας. Την περίοδο Μεταξά ο αρθρογράφος 

 «Μ» 26.4.1967 «Το ‘’παρών’’ του βασιλεως» όπου αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι «εις το εθνικον προσκλητήριον ο 143

πρώτος των Ελλήνων έδωσε επίσης πρώτος το «παρών»

 «Μ» 14.12.1967 «Διεπιστώθη η ενότητα»144

 Βλ. Παραρτηµα, συνεντευξη Κούρτη145

 Βλ. 9ο κεφάλαιο146

 Βελλίδη, Κ. 2010. Ήταν βαρύς ο χειµώνας που γεννήθηκα. Αθήνα: Λιβάνης, σ.95,128147

 Χριστοδούλου, ό.π., σ.150148

 Όπ.149

 Ό.π.150
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υποστηρίζει ότι «κάθε τέσσαρα χρόνια ή και ολιγώτερα εψηφίζαµεν ως αντιπροσώπους µας 

ανθρώπους τους οποίους πολύ συχνά δεν εγνωρίζαµεν ούτε κατ’ όψιν. Μας τους επέβαλαν µε ένα 

ψηφοδέλτιο», δεν ήταν ποτέ  αντιπρόσωποι του συνόλου «αλλ’ αντιπρόσωποι του ηµίσεως και 

κάποτε ουδ’ αυτού», οι οποίοι δια να αποκτήσουν τον τιµητικόν αυτόν τίτλο µετεχειρίζοντο κάθε 

µέσον: την δηµαγωγικής ρητορείαν, τας ψευδείς προεκλογικάς υποσχέσεις, την κακίστην συναλλαγήν 

και το χρήµα. Αυτό ήτο η ελευθερία µε την οποία εξελέγαµε τους αντιπροσώπους µας».  Σχολιάζει 151

επίσης ότι η λαϊκή κυριαρχία και ο κοινοβουλευτισµός περιγράφεται «εις ολίγας γραµµάς: 

Επαναστάσεις, συνωµοσίαι, στάσεις, ανταρσίαι, απόπειραι, εκτελέσεις! Αυτός ήτο ο πραγµατικός 

Κοινοβουλευτισµός, ήτο η λαϊκή µας κυριαρχία».  Εικοσι χρόνια µετά, το 1958 η εφηµερίδα 152

εξακολουθεί να διαπιστώνει ανεπάρκεια του πολιτικού προσωπικού, που θυµάται τον λαό µόνο στις 

εκλογές και ενδιαφέρεται πρωτίστως για τη βουλευτική τους αποζηµίωση, για ευτελισµό της βουλής 

που δεν λειτουργεί για µεγάλα διαστήµατα  και για εκλογικά συστήµατα που δίνουν τεχνητή 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία.  Το 1961, µετά τις εκλογές βίας και νοθείας η άποψη περί της 153

λειτουργίας της δηµοκρατίας δεν αλλάζει δραµατικά. Η εφηµερίδα τονίζει ότι η λαϊκή ψήφος δεν 

διαµορφώνει αλλά «συνήθως καλείται να επικυρώση ό,τι συντελείται και διαµορφώνεται είτε υπό τας 

ριπάς των βίαιων ανέµων, είτε υπέρ την κεφαλήν του λαού εκ των εξωκοµµατικών συντελεστών». Ως 

τέτοια παραδείγµατα αναφέρει τον Ελ. Βενιζέλο, τον Τσαλδάρη, τον Παπάγο και τον Καραµανλή και 

παραδέχεται ότι «ωσάν µοίραν των υπανάπτυκτων να συνθλίβεται η δηµοκρατία, προκειµένου να 

διασωθούν άλλαι, πολύτιµαι τω όντι, αξίαι» και υποστηρίζει ότι ««η ελληνική δηµοκρατία δέον να 

θεωρείται παρηκµασµένη», «προβάλλουσα δια την άµυνα της όχι την ιδεολογική της θέσιν αλλά τον 

‘’φάκελον’’, και τον ‘’χαφιεδισµόν’’ επισφραγίζει την πραγµατικότητα της καταρρεύσεώς της. Θα 

έλεγε κανείς ότι δεν αναµένεται παρά ο ληξίαρχος που θα συνέτασε την σχετικήν ληξιαρχική πράξιν 

του θανάτου της».  Σε άλλη χρονική στιγµή, µιλώντας για τις εκλογές του 1961 η εφηµερίδα 154

διαπιστώνει ότι «Ποτέ εις την Ελλάδα, από της συστάσεως του ελληνικού κράτους, δεν διεξήχθησαν 

εκλογαί κατά τρόπον τοιούτον, ώστε να µην θεωρούνται καν εκλογαί, αλλά µία αστυνοµική 

απογραφή του πληθυσµού (σ.σ. αραιογραµµένα στο πρωτότυπο) κατά την οποίαν µε απειλάς, µε 

 «Μ» 15.2.1938151

 «Μ» 15.2.1938152

 «Μ» 28.5.1958153

 «Μ» 20.6.1961 «Οι κίνδυνοι». Δηλώνεται ότι πρόκειται για επιστολή αναγνώστη, γιατί «η ‘’Μακεδονία’’ πιστεύουσα 154

ότι ο ελεύθερος τύπος είναι παράγων της λειτουργίας του δηµοκρατικού πολιτεύµατος δια τον ρόλον τον οποίον παίζει ως 
βήµα των πολιτών, δηµοσιεύει την κατωτέρω επιστολή». Ωστόσο το κείµενο έχει τα χαρακτηριστικά κύριου άρθρου. 
Ακόµα και αν επρόκειτο δυσκολευόµαστε να πιστέψουµε ότι θα δηµοσιευόταν αν δεν απηχούσε και τις απόψεις της 
εφηµερίδας.
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βίαν, µε τροµοκρατίαν, µε ξυλοδαρµούς και µε µερικούς φόνους εστάλησαν οι κάτοικοι αυτής της 

χώρας εις τας κάλπας (….) Ποία υπήρξεν η διαφορά των προσφάτων εκλογών µας από τας εκλογάς 

που διεξάγονται εις το Παραπέτασµα;».  Με την επιβολή της χούντας των συνταγµαταρχών η «Μ» 155

υποστηρίζει ότι δόθηκε τέλος στο «τέλµα της φαυλότητος, της ελεεινής κοµµατικής συναλλαγής, της 

ολοκληρωτικής εκπτώσεως θεσµών και αξιών».  156

1.1.3 Η «Μ» την περίοδο των δικτατορικών καθεστώτων   

Σύµφωνα µε τις περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές, κατά την περίοδο της µεταξικής 

κατοχής ο Βελλίδης εξορίστηκε για µικρό χρονικό διάστηµα στην Ίο, η εφηµερίδα υπέστη 

ασφυκτικές πιέσεις από τη λογοκρισία, ενώ φαίνεται ότι παύθηκε τουλάχιστον δύο φορές (βλ. 

αναλυτικά ενότητα 1.1.7). Μετά τον πόλεµο ο Βελλίδης φέρεται να έλεγε ότι «ούτε οι Γερµανοί δεν 

έκλεισαν την εφηµερίδα αλλά το έκανε ο Μεταξάς»  και η εφηµερίδα δήλωνε (εκ των υστέρων) ότι 157

«επολέµησε την 4η Αυγούστου µε όσα διέθετε µέσα, προσπάθησε να υποσκάψη, όσο ήτο τούτο 

δυνατόν, το καθεστώς της δικτατορίας» κι ότι έµαθε τον λαό να µισεί την «απεχθή αστυνοµικήν 

τυραννίας του Ιωάννου Μεταξά» διδασκόµενος «από την σιωπηλήν αλλά και την εύγλωττον 

πολεµικήν της ‘’Μακεδονίας’’»  Την περίοδο της δικτατορίας ωστόσο, η εφηµερίδα δηµοσίευε 158

άρθρα που υµνούσαν το καθεστώς και κατακεραύνωναν τους νοσταλγούς της δηµοκρατίας (βλ. 2ο 

κεφάλαιο). Προφανώς η συµµόρφωση µε τις επιταγές της µεταξικής λογοκρισίας ήταν αναγκαία 

συνθήκη για τη συνέχιση της κυκλοφορίας µιας εφηµερίδας. Όπως παρατηρεί ο Ν. Μέρτζος, σε 

συνέντευξή του που δηµοσιεύεται στο παράρτηµα: “Ούτε στην περίοδο του Μεταξά, ούτε στην 

κατοχή, ούτε στην περίοδο της χούντας έπρεπε να εκδοθεί η «Μακεδονία». Στη µεν περίοδο του 

Μεταξά εκδόθηκε, στην περίοδο της κατοχής παύθηκε- οι άλλες διέκοψαν, έχει διαφορά- στην 

περίοδο της χούντας συνέχισε”. Σε άλλο σηµείο αναφέρει: “Όταν έγινε η δικτατορία της 4ης 

Αυγούστου ο Λεβαντής έκλεισε τον Ελληνικό Βορρά σε ένδειξη διαµαρτυρίας. Δεν τον έκλεισε καµία 

 «Μ» 17.2.1962 Στις 17 Φεβρουαρίου 1962 επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη ο τότε υφυπουργός εξωτερικών µε 155

αρµοδιότητα την Μέση Ανατολή και την Ασία Φίλιπ Τάλµποτ και η «Μ» αφιερώνει το ήµισυ της πρώτης σελίδας, 
δηµοσιεύοντας οκτάστηλο άρθρο µε τη µορφή ανοικτής επιστολής, για να του απευθυνθεί «όχι εκ µέρους δύο ή δέκα 
Ελλήνων αλλά εκ µέρους της παρατάξεως του Κέντρου, της µάζης δηλαδή που µας ακολουθεί».

 «Μ» 25.4.1967 «Προς νεον εθνικον µελλον»156

 Σε συνέντευξη που δηµοσιεύεται στο Παράρτηµα, ο Χριστοδούλου αναφέρει, ότι “οΒελλίδης έλεγε ότι ούτε οι 157

Γερµανοί δεν την έκλεισαν αλλά το έκανε ο Μεταξάς. Οι Γερµανοί δεν πρόλαβαν να την κλείσουν γιατί ο ίδιος ο 
Βελλίδης είχε διακόψει την κυκλοφορία της”. Ωστόσο αυτό έρχεται σε αντίφαση µε τη δηµοσιευµένη διαταγή των 
γερµανών διοικητών της πόλης που διατάσσουν το κλείσιµο της εφηµερίδας. Ως προς το αν το µεταξικό καθεστώς έκλεισε 
την εφηµερίδα υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες (Βλ. ενοτητα 1.1.7)

 «Μ» 28.3.1945158
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λογοκρισία και για αυτό το λόγο τον έστειλαν εξορία. Μεχρι το ’40 ήταν συνεχώς εξόριστος. Ο 

Βελλίδης [αντιθέτως] κράτησε την εφηµερίδα. Όπως και οι άλλες εφηµερίδες έµειναν… 

Κυκλοφορούσαν κανονικά».   159

Την περίοδο της χούντας των συνταγµαταρχών η «Μακεδονία» συνέχισε να εκδίδεται, 

αποδεχόµενη την ασφυκτική λογοκρισία και τη γραµµή προπαγάνδας του καθεστώτος και 

προσπαθώντας, όταν πλέον χαλάρωσε η λογοκρισία, να προβάλλει, εµµέσως πάντα, απόψεις περί 

επιστροφή στην κανονικότητα, µέσω ψήφισης Συντάγµατος και πολιτικοποίησης (βλ. αναλυτικά 9ο 

κεφάλαιο). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η απογευµατινή εφηµερίδα του εκδότη, «Θεσσαλονίκη», ήταν 

αυτή που έκανε υπόγεια, υπαινικτική κριτική στο καθεστώς. Όπως αναφέρει ο Κούρτης σε 

συνέντευξή του για την παρούσα εργασία, «µέσω της “Θεσσαλονίκης” προσπαθούσε να περάσει 

έµµεσα µια γραµµή κριτικής. (….) Ήταν πολύ µεγάλο το πρόβληµα και της “Μακεδονίας” και 

Θεσσαλονίκης”. Είχε κάποιους φίλους, αλλά δεν είχε καλές σχέσεις µε την Χούντα. Την µεγαλύτερη 

περίοδο την περνούσε στο εξωτερικό. Πολλές φορές έχουµε κρυφτεί µαζί µε τον Βελλίδη- γιατί εµείς 

στη “Θεσσαλονίκη” την πολεµήσαµε όσο µπορούσαµε τη Χούντα. Είχαµε γράψει κάποτε κάποιες 

πληροφορίες από το Παρίσι και το Λονδίνο κατά της Χούντας και κρυφτήκαµε δυο µέρες σε µια 

κλινική ως άρρωστοι για να µην µας πιάσει το αυτόφωρο».  Η στάση του εκδότη την περίοδο της 160

χούντας ήταν, όπως το θέτει ο Βουργουτζής, «µη µε πειράζεις να µη σε πειράζω». Σύµφωνα µε τον 

ίδιο ο Βελλίδης είχε τονίσει στον ίδιο, και τον διευθυντή της εφηµερίδας Κ.Δηµάδη «παιδιά τα 

πράγµατα είναι δύσκολα, πες και στους µικρούς δεν θέλω εξυπνάδες» και ότι η γραµµή που 

ακολουθήθηκε ήταν «όχι ξεβράκωµα, να “τσιµπούµε” που και που κάπως, αλλα να µην µπορούν να 

µας πιάσουν. Κουρδίσαµε µια γραµµή πολύ έντεχνη».  Τόσο ο Βουργουτζής όσο και ο Πεκλάρης 161

αναφέρουν στις συνεντεύξεις τους ότι ουδέποτε πέρασαν το κατώφλι της εφηµερίδας οι 

χουντικοί. Από την πλευρά του ο Μέρτζος (που υπήρξε µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής της 162

χούντας) υποστηρίζει ότι ο Βελλίδης είχε καλές σχέσεις, «προσωπικά, χωρίς να εκδηλώνεται στην 

εφηµερίδα». Όπως λέει η «Μακεδονία» δεν ασκούσε κριτική αλλά δεν ήταν και φιλική, ήταν 

ειδησεογραφική όπως ήταν πάντα και έτσι γλίτωνε. Η εφηµερίδα που ασκούσε κριτική έµµεσα αλλά 

συστηµατικά ήταν η «Θεσσαλονίκη».  163

 Παράρτηµα, συνεντευξη Μέρτζου159

 Παραρτηµα, συνέντευξη Κουρτη160

 Παράρτηµα, συνέντευξη Βουργουτζή161

 Παράρτηµα, συνεντεύξεις Βουργουτζή, Πεκλάρη.162

 Παράρτηµα, συνέντευξη Μέρτζου163
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1.1.4 Η «Μ» και η Δεξιά   

Στα πρωτοσέλιδα της δεκαετίας του '50 και του ‘60, τα ονόµατα Παπάγου και Καραµανλή 

εµφανιζόταν σπανίως στους κύριους τίτλους, και όταν αυτό συνέβαινε ήταν για να τους ασκηθεί 

κριτική.  Συσχέτισε και τους δύο πρωθυπουργούς, είτε ξεκάθαρα είτε µε υπονοούµενα, µε το 164

καθεστώς Μεταξά.  Επίσης άσκησε σκληρή κριτική στις κυβερνήσεις της δεξιάς κυρίως για τις 165

επιλογές της στα εθνικά θέµατα, µε αιχµή το Κυπριακό. Θα πρέπει να σηµειωθεί πάντως ότι  

Ενδεικτικοί τίτλοι:  

«Συσσώρευσις κυβερνητικών σφαλµάτων οδήγησαν εις ναυάγιον το Κυπριακόν. Η 

αντιπολίτευσις επικρίνει τον άστοχον χειρισµόν»,  «Η ΕΡΕ εσταύρωσε την Κύπρον και 166

το Κέντρον αγωνίζεται να της χαρίση την ανάστασιν»,  «παρητήθη της αυτοδιαθέσεως 167

και κατεδίκασε τον αγώνα του κυπριακού λαού»,  168

Εξίσου σκληρή ήταν και γα την οικονοµική πολιτική των κυβερνήσεων της δεξιάς, τις οποίες 

κατηγόρησε για αφαίµαξη του λαού, ευνοιοκρατία απέναντι σε οικονοµικά συµφέροντα και 

οικονοµικά σκάνδαλα. Για παράδειγµα για την διακυβέρνηση από τον Παπάγο αναφέρει:  

 «Κατάστασιν χειροτέραν της κατοχής εδηµιούργησαν τα φορολογικά µέτρα»,  «Ο κ. 169

Παπάγος προσπαθεί να καλύψη τας ευθύνας της κυβερνήσεως δια την οικονοµικήν 

εξαθλίωσιν»,  «Αυξάνουν την εξαθλίωσιν του λαού και οδηγούν την χώρα εις αδιέξοδον 170

τα οικονοµικά µέτρα της κυβερνήσεως. Εξυπηρετούν ωρισµένα συµφέροντα και 

πλήττουν τας λαϊκάς τάξεις. Αι αυξήσεις των βασικών ειδών θα υπερβούν συντόµων τα 

 Βλ. αναλυτικά το 5ο και 6ο κεφάλαιο 164

 «Μ» 11.8.1950 «Οι τεταρταυγουστιανοί καθοδηγούν τον ‘’Συναγερµόν’’ του Παπάγου», «Μ» 5.8.1955 «Η επέτειος 165

της ανηθίκου 4ης Αυγούστου» Επίσης, είναι χαρακτηριστική µια γελοιογραφία µε αφορµή την προωθούµενη αναθεώρηση 
του Συντάγµατος, («Μ» 7.3.1963) που απεικονίζει τον Καραµανλή να απευθύνεται προς τον Τσάτσο δείχνοντας του µια 
πινακίδα που γράφει «1936. Δικτατορία Μεταξά. Αναστέλλονται τα άρθρα: 5, 6, 10,11, 20 και 95 του συντάγµατος»: «-Τι 
βροντοχτυπιέσαι, ρε Τσάτσο! Το υπόδειγµα το ‘χουµε έτοιµο Αναγραµµάτισε το '36 µε '63 και είσαι εν τάξει»

 «Μ» 8.2.1955166

 «Μ» 19.8.1964167

 «Μ» 13.3.1957168

 «Μ» 27.3.1953169

 «Μ» 15.3.1953,170

 «Μ» 16.5.1953171

 «Μ» 18.2.1956 «Η Δηµοκρατική Ένωσις».172
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50-60%»,  «εξεχαρβάλωσαν τον κράτος, αποµυζώντες τον πολίτην»,  «επήραν τας 171 172

ηµισείας δραχµάς και τας διωχέτευσαν εις τα χρηµατοκιβώτια των λιρούχων».  173

Αντίστοιχες είναι και οι περιγραφές για την οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης Καραµανλή, που 

κατά την εφηµερίδα, ωθούσε την πλειοψηφία του πληθυσµού είτε µεταναστεύει είτε «λαχταρά και 

αυτόν τον επιούσιον» ενώ η κεφαλαιοκρατική τάξη εξοβελίζεται από «σαλταδόρους της οικονοµίας 

οι οποίοι εν τέλει οδηγούν εις µονοπώλια» µε αποτέλεσµα να «παχύνεται ανεπιτρέπτως η άρχουσα 

τάξις».   Η εφηµερίδα προβάλλει µε έντονο τρόπο τις κατηγορίες που διατυπώνει η αντιπολίτευση 174

για παρεµβάσεις στο στράτευµα: 

«Η αντιπολίτευσις καταδικάζει τας κοµµατικάς επεµβάσεις εις τας ενόπλους µας 

δυνάµεις»,  «Η κυβέρνησις δηµιουργεί κοµµατικόν στρατόν τονίζουν οι 175

φιλελεύθεροι»  176

για τη λειτουργία του πολιτεύµατος και για εκλογικές µεθοδεύσεις,  

«Η δυσαρµονία κυβερνήσεως και λαού πρέπει να απασχολήση τον βασιλέα. 

Παρεβιάσθησαν το Σύνταγµα και οι κοινοβουλευτικοί θεσµοί. Η Βουλή εκλείσθη 

πραξικοπηµατικώς δια να µη λογοδοτήση ο κ. Μαρκεζίνης»,  «Το ενθυµίζον εκλογάς 177

Παραπετάσµατος µαγείρευµα παρέχει εις την κυβέρνησιν 155 βουλευτικάς έδρας».  178

Μετά τη µεταπολίτευση η «Μακεδονία» ακολούθησε µια πιο κεντροδεξιά γραµµή, καθώς ο 

εκδότης είχε αναπτύξει στενή φιλική σχέση µε τον Καραµανλή, κατά την περίοδο της χούντας. Όπως 

σηµειώνει ο Χριστοδούλου σε συνέντευξή του για την παρούσα, «Μετά την χούντα υπήρχε ένας 

φόβος για το ποια θα είναι η κατάληξη της µεταπολίτευσης και υπήρχε µεγάλη σύγκρουση των 

πολιτικών δυνάµεων. Πιστεύω ότι ο Βελλίδης ήθελε να βοηθήσει τότε τη δεξιά να 

 «Μ» 16.2.1956 «Ενώ ψυχορραγεί ο Συναγερµός»:173

 «Μ» 20.6.1961 «Οι κίνδυνοι».  174

 «Μ» 17.4.1953175

 «Μ» 14.5.1953176

 «Μ» 13.6.1953177

 «M» 21.2.1956178

 Παράρτηµα, συνέντευξη Χριστοδούλου179
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σταθεροποιηθεί».  Παράλληλα όµως η εφηµερία «Θεσσαλονίκη» κινούνταν στο χώρο της 179

κεντροαριστεράς. 

1.1.5 Η «Μ» και η  Αριστερά 

 Ο αντικοµµουνισµός της βενιζελικής «Μακεδονίας», ακόµα και αν έχει τις ρίζες του 

παλιότερα, σίγουρα θα πρέπει να ενισχύθηκε µετά το 1924 και την γραµµή του 5ου Συνεδρίου της 

Κοµµουνιστικής Διεθνούς για ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία σε µια βαλκανική Οµοσπονδία.  180

Τότε, µε άρθρα, σχόλια και αναλύσεις η «Μακεδονία» προσπάθησε να πληροφορήσει το κοινό για 

τον «κοµµουνιστικόν ιόν».  Η αντικοµµουνιστική γραµµή της «Μακεδονίας» ενισχύθηκε τα 181

επόµενα χρόνια, οπότε βρέθηκαν στην εξουσία αυταρχικά και αντικοµµουνιστικά καθεστώτα (µε 

αποκορύφωµα την δικτατορία του Μεταξά), αλλά και µεταπολεµικά µε το ξέσπασµα του εµφυλίου 

πολέµου στην Ελλάδα και την όξυνση του ψυχρού πολέµου διεθνώς. Ο Βουργουτζής αναφέρει ότι η 

στάση του ήταν «υπέρ του εθνικού στρατού και κατά των κοµµουνιστών, εµφανώς».  Η 182

αντικοµµουνιστική στάση της «Μακεδονίας», θα πρέπει να ειδωθεί όχι µόνο υπό το πρίσµα των 

πολιτικών εντάσεων της εποχής. Η από πλευράς εθνικού στρατού «βουλγαροποίηση» των αντιπάλων 

δηµιουργούσε µια ευθεία σύνδεση του Εµφυλίου Πολέµου µε τον Μακεδονικό Αγώνα. Με δεδοµένο 

ότι η οικογένεια του εκδότη κατάγονταν από τη Δυτική Μακεδονία, ενώ ο πατέρας του, 

Κωνσταντίνος Βελλίδης, είχε δραστηριοποιηθεί για την αφύπνιση των ελληνόφωνων πληθυσµών της 

Μακεδονίας, κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα,  µπορούµε να υποθέσουµε µε σχετική 183

ασφάλεια ότι ο Βελλίδης διακατεχόταν από µια αίσθηση εθνικού καθήκοντος, απέναντι σε όσους 

θεωρούσε εχθρούς της Μακεδονία. Σε κάθε περίπτωση όµως, η εφηµερίδα «Μακεδονία» 

εµφανιζόταν πιο µετριοπαθής απέναντι στους αντάρτες, συγκριτικά µε τον δεξιό τύπο της εποχής,  184

ενώ δεν δίστασε να δηµοσιεύσει συνέντευξη του γ.γ. του ΚΚΕ Ν. Ζαχαριάδη για να διακριβώσει τις 

 Ενδεικτικά για το θέµα, βλ. το άρθρο του Σπ. Σφέτα «Η Γένεση του «Μακεδονισµού» στον Μεσοπόλεµο» στο http://180

www.imma.edu.gr/imma/history/13.html προσπελάστηκε 2/11/2014

 Κανδυλάκης, Μ. (1998), ό.π., και Κανδυλάκης Μ. (2005) ό.π.181

 Παράρτηµα, συνέντευξη Βουργουτζή. Μια ενδιαφέρουσα λεπτοµέρεια που αναφέρουν τόσο ο Βουργουτζής στη 182

συνέντευξή του για την παρούσα όσο και ο Βόδενας (Χριστοδούλου, ό.π. σ 86) υποστηρίζουν ότι µεταπολεµικά, ο 
Βελλίδης υποστήριζε οικονοµικά τον στρατηγό του ΕΔΕΣ Ναπολέοντα Ζέρβα, είτε δίνοντας του χρήµατα, είτε αφήνοντάς 
τον να κερδίζει στα χαρτιά. 

 Ενδεικτικά βλ. άρθρο του Σπύρου Κουζινόπουλου για τον Κωνσταντίνο Βελλίδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://183

farosthermaikou.blogspot.gr/2013/05/blog-post_19.html, προσπελάστηκε στις 27.5.2014

 Βλ. 3ο κεφάλαιο και αναφορές στις συνεντεύξεις που παρατίθενται αναλυτικά στο παράρτηµα184

http://www.imma.edu.gr/imma/history/13.html
http://farosthermaikou.blogspot.gr/2013/05/blog-post_19.html
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προθέσεις του κόµµατος σε σχέση µε τα ανοικτά εθνικά θέµατα.   Σύµφωνα µάλιστα µε τον 185

Κανδυλάκη, σε µια τελετή που έγινε µετά τη λήξη του εµφυλίου, για την παρασηµοφόρηση από το Γ’ 

Σώµα Στρατού, δηµοσιογράφων διαφόρων εφηµερίδων της Θεσσαλονίκης που αγωνίστηκαν µε τις 

εφηµερίδες τους υπέρ της εθνικοφροσύνης, απουσίαζε εκπρόσωπος της «Μακεδονίας».  Δεν 186

µπορούµε να εικάσουµε αν η «Μ» δεν είχε θεωρηθεί αρκετά εθνικόφρων κατά τη διάρκεια του 

εµφυλίου ή αν οι µετεφυλιακές πολιτικές ισορροπίες συνέβαλαν στον αποκλεισµό της.  

O εκδότης ήταν µεν ανικοµµουνιστής, υπέρµαχος της φιλελεύθερης αστικής δηµοκρατίας, 

όµως διατηρούσε τις λεπτές ισορροπίες στην πολιτική γραµµή της εφηµερίδας, προκειµένου να µην 

χάσει µερίδιο από το αριστερό αναγνωστικό κοινό.  Όπως ισχυρίζεται ο Χριστοδούλου, σε 187

συνέντευξή του για την παρούσα «Ο Βελλίδης διατηρούσε εξαιρετικές σχέσεις µε την αριστερά, 

περισσότερο από ότι µε τη δεξιά. Δεν εµπιστευόταν τους δεξιούς όσο εµπιστευόταν τους αριστερούς, 

χωρίς να έχει ίχνος πολιτικής σχέσης µε την αριστερά» αντιθέτως, κατά τον ίδιο «ήταν 

αντικοµµουνιστής µεγάλος. Του έλεγα όταν ήταν πρόεδρος του Κέντρου Κινηµατογράφου να 

χρηµατοδοτήσει τον Αγγελόπουλο και µου έλεγε ‘’ποτέ, είναι κοµµουνιστής’’.  και του έλεγα ‘’µα τι 

φοβάστε, ο κινηµατογράφος δεν δηµιούργησε ποτέ καµιά επανάσταση’’. ‘’Ούτε την παραµικρή 

παροχή πρέπει να δίνεις σε έναν αριστερό’’ µου έλεγε».  188

Τη δεκαετία του ’50 η «Μ» δηµοσίευσε άρθρα για την ΕΔΑ που είχαν ακόµη και εχθρικό 

ύφος, αλλά όταν οι πολιτικές συνθήκες απαιτούσαν συνεργασία της αριστεράς µε τις δυνάµεις του 

Κέντρου δεν δίστασε να προσαρµόσει τη γραµµή της εφηµερίδας και να δικαιολογήσει τη σύµπραξη. 

Για παράδειγµα, δικαιολογεί την «αποκλειστικά εκλογική», όπως τονίζεται- συνεργασία µε την ΕΔΑ, 

το 1956 «δια να µην διασπασθούν οι ψήφοι των αντισυναγερµικών εκλογέων».  Στις επόµενες 189

εκλογές, το 1958, η εφηµερίδα χρησιµοποιεί τη λογική της «χαµένης ψήφου» σε άλλα κόµµατα της 

αντιδεξιάς συµµαχίας των προηγούµενων εκλογών (κατά κύριο προς την ΕΔΑ) και χαρακτηρίζει την 

ΕΔΑ «µεταµφιεσµένο ΚΚΕ».  Επίσης ψέγει την πολιτική ηγεσία του Κ.Φ. ΠΟΥ «δεν αντελήφθη 190

επίσης ποίαν τεραστίαν σηµασίας είχε µεταπολεµικώς η αποφυγή οιασδήποτε πολιτικής συµπράξεως 

µε το ΚΚΕ ή τα υποκατάστατά του και αµέσως µετά την απαλλαγήν από τον δεκεµβριανόν εφιάλτη 

 «Μ» 15.7.1945 «Ο κ. Ζαχαριάδης αρχηγός του ΚΚΕ απαντά εις ερωτήµατα της ‘’Μακεδονίας’’185

 Βλ. παράρτηµα, συνέντευξη Μ. Κανδυλάκη. Στη φωτογραφία,  φαίνονται: οι Σπαθάρης, Μεσσολογγίτης, Θεοδωρίδης, 186

Κούσκουρας 

 Χριστοδούλου, ό.π., σ.64187

 Παράρτηµα, συνέντευξη Χριστοδούλου188

 «Μ» 18.1.1956189

 «Μ» 11.5.1958190
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και κυρίως µετά την στρατιωτικήν συντριβήν του συµµοριτοπολέµου» αναφέρει σε σχετικό άρθρο 

της.  Λίγο αργότερα, η εφηµερίδα υιοθέτησε τη γραµµή της ΕΔΑ, που προσέδωσε αντικυβερνητικό 191

χαρακτήρα στις δηµοτικές εκλογές,  ενώ ο υποψήφιος της Φιλελεύθερης Δηµοκρατικής Παράταξης 192

στη Θεσσαλονίκη, που στήριζε η «Μ» είχε και την υποστήριξη της ΕΔΑ. Ακολούθως, η «Μ» 

προέβαλλε την προσπάθεια του Βενιζέλου ο οποίος «δεν αποδέχεται συνεργασίαν µετά της ΕΔΑ, 

ούτε συντονισµόν πολιτικής»  και έκανε κίνηση προσέγγισης µε τον Γρίβα και συγκρότησης ενός 193

«εθνικού» αντιπολιτευτικού µετώπου διακριτού από την ΕΔΑ. Λίγο πριν τις εκλογές του 1961, η 

εφηµερίδα πολώνει και πάλι το κλίµα κατά της αριστεράς, υπενθυµίζοντας ότι µε την αποδυνάµωση 

της «εθνικής αντιπολίτευσης», έφτασε η ΕΔΑ στο 25% και «επί θύραις το λαϊκόν µέτωπον».  Όταν 194

αργότερα το Κέντρο θα χρειαστεί τις ψήφους της Αριστεράς, η «Μ» θα προσπαθήσει να πείσει τους 

ψηφοφόρους για την αναγκαιότητα στήριξης της ΕΚ, χρησιµοποιώντας  σαφώς πιο ήπιο, σχεδόν 

κολακευτικό ύφος, διακρίνοντας «ορθόδοξους κοµµουνιστές» από τους «δηµοκρατικούς 

συνοδοιπόρους», τους οποίους χαρακτηρίζει «µυστικιστές του ιδεώδους» καλώντας τους να 

εγκαταλείψουν την φαντασίωση για τον ρεαλισµό.  195

1.1.6 Η «Μ» και οι εβραίοι της Θεσσαλονίκης 

Σε ένα κλίµα φανατισµού και εθνικισµού που επικρατούσε τις πρώτες δεκαετίες του 20ου 

αιώνα, και ιδιαίτερα µετά τη µικρασιατική καταστροφή, η «Μακεδονία» έκανε πολλές φορές σκληρές 

επιθέσεις όχι µόνο κατά πολιτικών αντιπάλων όπως οι κοµµουνιστές, αλλά και πληθυσµιακών 

οµάδων, όπως οι εβραίοι της Θεσσαλονίκης. Η στάση της εφηµερίδας απέναντι στον εβραϊκό 

πληθυσµό της Θεσσαλονίκης, την περίοδο 1925-1935 συνδέεται άµεσα µε τη στάση του Βενιζέλου 

απέναντί τους.  Η ίδια η εφηµερίδα υποστήριζε ότι δεν είναι αντισηµιτική,  αν και δεν δίστασε να 196 197

δηµοσιεύσει τα «Πρωτόκολλα των σοφών της Σιών» (αν και η ίδια η εφηµερίδα άνοιξε τη συζήτηση 

 «Μ» 28.5.1958191

 Βλ. ενδεικτικά «Μ» 24.3.1959 «Ενθουσιώδεις παντού λαϊκαί εκδηλώσεις υπέρ των αντικυβερνητικών συνδυασµών»,192

 «Μ» 26.8.1960193

 «Μ» 20.6.1961194

 «Μ» 20.10.1963 «Οι ιδεολόγοι της δηµοκρατίας»195

 Βλ. ενδεικτικά: Μόλχο Ρ. «Η αντιεβραϊκή νοµοθεσία του Βενιζέλου στον Μεσοπόλεµο και πως η Δηµοκρατία µπορεί 196

να γίνει αρωγός του αντισηµιτισµού», Σύγχρονα Θέµατα, τεύχος 82, Ιούνιος, 2003 και Fleischer, H. 1991 «Greek Jewry 
and Nazi Germany: The Holocaust and its antecedents» στο Οι Εβραίοι στον Ελληνικό Χώρο: Ζητήµατα Ιστορίας στη 
Μακρά Διάρκεια, πρακτικά του Α' Συµποσίου Ιστορίας της Εταιρείας Μελέτης Εβραϊκού Ελληνισµού. Θεσσαλονίκη, 
Νοέµβριος 1991. 

 «Μ» 13.2.1923 «Η ‘Μακεδονία’ δεν είναι αντισηµιτική» όπου αναφέρεται στην άρνηση της εβραϊκής κοινότητας να 197

αποδεχτεί το νέο status quo. 
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περί της αυθεντικότητας των Πρωτοκόλλων, στην οποία έλαβαν µέρος και µέλη της Ισραηλιτικής 

Κοινότητας Θεσσαλονίκης)  και να παραδεχθεί ότι «ηγωνίσθη βέβαια κατά των εβραίων» αλλά το 198

έκανε «για να αµυνθεί των ελληνικών συµφερόντων»,  υποστηρίζοντας ότι απαντά σε προκλήσεις 199

των Εβραίων. Με σειρά άρθρων της δυναµίτιζε το κλίµα. Αποκορύφωµα αυτών ήταν η εµπρηστική 

αρθρογραφία του Ν. Φαρδή, που πυροδότησε το πογκρόµ και τελικά τον εµπρησµό στον εβραϊκό 

συνοικισµό Κάµπελ.   Στη βιβλιογραφία αναφέρονται παρεµβάσεις τόσο από τον Ελ. Βενιζέλο 200

προσωπικά, προς τον νεαρό τότε «γραµµατέα σύνταξης» της «Μακεδονίας» Γ. Βελλίδη  όσο και 201

από την εισαγγελία Θεσσαλονίκης,  ώστε η εφηµερίδα να µετριάσει την αρθρογραφία της. Το θέµα 202

είχε τεθεί και στη Βουλή στις 23 Ιουνίου, χωρίς να κατονοµάζεται η «Μ».  Το φύλλο της 24ης 203

Ιουνίου 1931 µε αριθµό 6804 δεν εντοπίστηκε ώστε να γνωρίζουµε πως  σχολίασε το θέµα η 

εφηµερίδα. Στη συνέχεια, στις 25 Ιουνίου, ο Βενιζέλος δήλωσε ότι η κατηγορία κατά της Μακαµπή 

ήταν εντελώς ανυπόστατη και ανέφερε ότι ο βουλευτής Δ. Ματαλον τον επισκέφτηκε στο σπίτι του 

και ήταν αυτήκοος µάρτυρας του τηλεφωνήµατος που έκανε στον γενικό διοικητή [Θεσσαλονίκης], ο 

οποίος του έδωσε διαβεβαιώσεις για τήρηση της τάξης.  Δεν µπορούµε να γνωρίζουµε αν έγινε 204

τηλεφώνηµα και προς τη βενιζελική «Μακεδονία», ώστε να χαµηλώσει τους τόνους, πάντως η 

 Βλ. ενδεικτικά πρωτοσέλιδα: Μ» 20.2.1928 κ.εξ. 198

 «Μ» 14.1.1934199

 Το πρώτο εµπρηστικό άρθρο του αρχισυντάκτη της «Μ» Ν. Φαρδή δηµοσιεύεται στις 20 Ιουνίου 1931 και ακολουθούν 200

αντίστοιχα άρθρα τις επόµενες µέρες, που πυροδότησαν το πογκρόµ στο συνοικισµό Κάµπελ. Για τα γεγονότα του 
Κάµπελ και το ρόλο της «Μακεδονίας» βλ ενδεικτικά το άρθρο του Σαµ Χασίδ «Η εφηµερίδα Μακεδονία και οι εβραίοι 
τ η ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς » σ τ ο w w w . c o h e n . g r / n e w s i t e / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=86:2009-02-17-11-09-11&catid=38:pelates&Itemid=63 (προσπελάστηκε 
23.6.2014),  καθώς και τα άρθρα στον «Ιό» της «Ελευθεροτυπίας» «H δική µας Μακαµπή» http://www.iospress.gr/
mikro2000/mikro20000422.htm (προσπελάστηκε 24.6.2014) και «Οι γαµπροί του Θερµαϊκού β’» http://www.iospress.gr/
ios1998/ios19980517b.htm (προσπελάστηκε 24.6.2014). Βλ.επίσης στο Παράρτηµα τη συνέντευξη του Μ. Κανδυλάκη. 
Στη δίκη για τα γεγονότα του Κάµπελ, ο αρχισυντάκτης της εφηµερίδας Ν. Φαρδής αθωώθηκε λόγω αµφιβολιών (βλ. 
«Μ» 18.4.1932) και συνέχισε την αντιεβραϊκή αρθογραφία, σε πιο ήπιους τόνους. Βλ. σχετικά µε τη δίκη το άρθρο του Γ. 
Γκλαρνέτατζη «Η δίκη για τον εµπρησµό του Κάµπελ» http://www.alterthess.gr/content/afieroma-2012-i-diki-gia-ton-
emprismo-toy-kampel-1932 προσπελάστηκε 1/11/2014.

 Χριστοδούλου, όπ., σ 24201

 Κανδυλάκης (2005), ό.π.:, σ. 64202

Βλ. Πρακτικά από τη συνεδρίαση της Βουλής 23ης Ιουνίου1931. Προσβάσιµα στη διεύθυνση http://203

www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/ΠΡΒ_ΠΕΡ.Β_ΣΥΝ.Γ_Τ.2_1931_2.pdf. 
Προσπελάστηκε 30.6.2014  

 Βλ. Πρακτικά από τη συνεδρίαση της Βουλής 25ης Ιουνίου 1931 http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/204

f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/ΠΡΒ_ΠΕΡ.Β_ΣΥΝ.Γ_Τ.2_1931_3.pdf Προσπελάστηκε 30.6.2014  

http://www.hellenicparliament.gr/userfiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/%CF%80%CF%81%CE%B2_%CF%80%CE%B5%CF%81.%CE%B2_%CF%83%CF%85%CE%BD.%CE%B3_%CF%84.2_1931_3.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/userfiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/%CF%80%CF%81%CE%B2_%CF%80%CE%B5%CF%81.%CE%B2_%CF%83%CF%85%CE%BD.%CE%B3_%CF%84.2_1931_2.pdf
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εφηµερίδα δεν πτοήθηκε, και εξακολούθησε την ίδια γραµµή, όπως φαίνεται από την αρθρογραφία 

των επόµενων ηµερών, ακόµα και µετά τα γεγονότα του εµπρησµού στο Κάµπελ στις 28 Ιουνίου και 

την αναφορά του Βενιζέλου στη Βουλή, στις 30 Ιουνίου, ότι θα θέσει δυνάµεις του στρατού στη 

διάθεση της αστυνοµίας για να επιβάλει την τάξη . Πάντως ο Κανδυλάκης υποστηρίζει ότι όταν την 205

ευθύνη της εφηµερίδας ανέλαβε ο Βελλίδης, το 1936, η στάση του απέναντι στους εβραίους 

βελτιώθηκε.   206

1.1.7  Διώξεις, λογοκρισία, κυρώσεις 

 Η ιστορία της εφηµερίδας αρχίζει µε διώξεις. Λίγο πριν την είσοδο του ελληνικού στρατού 

στη Θεσσαλονίκη, στις 5 Αυγούστου 1912, η «Μακεδονία» παύθηκε από τους Τούρκους.  Τη 207

δεκαετία του ’20 και του ‘30, όταν οι πολιτικές και κοινωνικές αντιθέσεις προκαλούσαν ζωηρές 

αντιδράσεις, η υποβολή µηνύσεων κατά των εφηµερίδων για συκοφαντική δυσφήµιση ήταν 

συνηθισµένο φαινόµενο, σηµειώνει ο Κανδυλάκης και αναφέρει µια σειρά από δικαστικές διώξεις, 

από κρατικούς φορείς (εισαγγελία, χωροφυλακή, στρατός) ή από ιδιώτες, κατά την περίοδο του 

µεσοπολέµου, οι οποίες συνήθως υπαγορεύτηκαν από πολιτικά κίνητρα . Για παράδειγµα, κατά τη 208

δικτατορία του Παγκάλου η «Μακεδονία» παύθηκε µια µέρα για τη δηµοσίευση δηλώσεων του Αλ. 

Παπαναστασίου,  και για περίπου ένα µήνα εξαιτίας της έντονης αρθρογραφίας της.  Επίσης, ο 209 210

ίδιος συγγραφέας αναφέρει ότι υποβλήθηκε µήνυση από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών (επειδή «Μ» 

 Βλ. «Μ» από 25 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 1931205

 Κανδυλάκης 2006:68206

 Κανδυλάκης (1998) ό.π. Τότε ο Κ. Βελλίδης εξέδωσε την «Παµµακεδονική» από τις 19 Αυγούστου έως τις 4 207

Οκτωβρίου, οπότε και απαγορεύτηκαν όλες οι ελληνόφωνες εφηµερίδες. Στις 28 Οκτωβρίου η «Μακεδονία» 
επανακυκλοφόρησε δηµοσιεύοντας την ελληνική σηµαία και τον εθνικό ύµνο της Ελλάδας στο πρωτοσέλιδο.

 Κανδυλάκης (2005), ό.π., σ. 56 κ.εξ.208

 Ο Κανδυλάκης, ό.π., αναφέρει ως διώξεις την απαγόρευση εκτύπωσης της «Μακεδονίας» (16/10/1925) γιατί 209

δηµοσίευε «εξωφρενικάς δηλώσεις του Αλέξ. Παπαναστασίου αντιβαίνουσας προς το κατοχυρωτικόν νοµοθέτηµα για την 
προστασία της Δηµοκρατίας». 

 Βλ. Μεσολογγίτης 1934. Με διαταγή του Γ’Σ.Σ. παύτηκε από τις 17.7.1926 και για αόριστο χρόνο, για την έντονη 210

αρθρογραφία της, παρά το γεγονός ότι λίγους µήνες νωρίτερα ο αρχισυντάκτης της Νίκος Φαρδής είχε ταχθεί αναφανδόν 
υπέρ της εκλογής τού ως Προέδρου της Δηµοκρατίας (βλ. «Μ» 6.4.1926). Ενδεικτικά, την ηµέρα των εκλογών του 1926 
(«Μ» 4.4.1926) η εφηµερίδα προβλέπει στον κύριο τίτλο της «Ασφαλής η επιτυχία του κ. Παγκάλου» και σηµείωνε ότι 
«Όλοι πρέπει να εκπληρώσωµεν σήµερον το ιερώτερον και υπέρτερο αυτό των καθηκόντων µας. Και θα το 
εκπληρώσωµεν ψηφίζοντες τον κ. Πάγκαλον». Ο Β. Μεσολογγίτης (1934) στο «Η δηµοσιογραφία εις την 
Θεσσαλονίκην». Ελεύθερος Μακεδονικός Τύπος 20/7/1934, αναφέρει οτι ο Βελλίδης παρέτεινε την παύση και µετά την 
άρση της ποινής και µετά την ανατροπή του Πάγκαλου, στις 22 Αυγούστου, επειδή αναζητούσε άλλον αρχισυντάκτη για 
να αναλάβει την εφηµερίδα. Όντως, από το αρχείο της «Μ» λείπουν τα φύλλα από τις 18 Ιουλίου έως τις 28 Αυγούστου 
1926.
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τον κατήγγειλε), χωρίς να είναι γνωστό αν τελικά η υπόθεση εκδικάστηκε, επίσης ότι υπήρξε 

παραποµπή  της εφηµερίδας και του αρχισυντάκτη Ν. Φαρδή το 1932 για µυθιστόρηµα που 

θεωρήθηκε άσεµνο, παραποµπή του βουλευτή Π. Λεβαντή το 1933 για άρθρο µε τίτλο «Είσθε 

κυβέρνηση ατίµων και δολοφόνων και θα πληρώσετε µε αίµα το έγκληµά σας» (όµως η µήνυση 

αποσύρθηκε), ποινική δίωξη µε εντολή του Β' σώµατος στρατού (γιατί η «Μ» αµφισβήτησε επίσηµη 

ανακοίνωσή του), και καταδίκη του Φαρδή για άρθρα του, µε τα οποία υποστήριζε ότι υπάρχουν 

σοβιέτ αξιωµατικών στο στράτευµα. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται µια περίπτωση καταδίκης του 

Βελλίδη σε φυλάκιση (χωρίς να γνωρίζουµε αν έγινε έφεση ή αν η ποινή εκτελέστηκε) για ένα άρθρο 

του 1934 µε τίτλο «Ένα βήµα εµπρός, δύο χαστούκια» για το οποίο υπέβαλλαν µήνυση για εξύβριση 

στρατιωτικοί.   211

 Μετά την αποτυχία του κινήµατος του 1935 και το κύµα βίας και διώξεων κατά των 

πολιτικών αντιπάλων που ακολούθησε η «Μακεδονία» µπήκε στο στόχαστρο. Όπως αναφέρεται στην 

παραπεµπτική διαταγή που υπογράφει ο διοικητής του Γ' Σ.Σ. Αλ. Παπάγος «η 'Μακεδονία' από έτους 

ηπείλη δια των άρθρων της ότι θα κρεµάσει στα φανάρια του Δήµου τας κεφαλάς των κυβερνητικών, 

εξαπέλυε δε καθηµερινώς επικλήσεις δια τον Κανδυ των πεζοδροµίων».  Ωστόσο οι βιβλιογραφικές 212

αναφορές που έχουµε για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον ίδιο τον Βελλίδη είναι αντιφατικές. 

Σύµφωνα µε τον Κανδυλάκη εκείνη την περίοδο η εφηµερίδα παύθηκε, και δηµεύτηκε η περιουσία 

του, ενώ ο ίδιος κρατήθηκε στη φυλακή για µερικές εβδοµάδες, χωρίς όµως να περάσει από 

 Το περιστατικό είχε ως πρωταγωνιστή έναν εβραίο στρατιώτη. Σύµφωνα µε τον Κανδυλάκη, (2005) ό.π. σ.60, στις 211

21.2.1934 άρχισε η δίκη µε κατηγορούµενους τον Βελλίδη, τον Φαρδή και τον συντάκτη Aρ. Μπουντούρη ύστερα από 
µήνυση ενός συνταγµατάρχη. Η εφηµερίδα έγραψε ότι [ο συνταγµατάρχης] διέταξε δυο στρατιώτες της µονάδας να 
προχωρήσουν «δύο βήµατα εµπρός» και τον ισραηλίτη στρατιώτη που παραπονέθηκε για τη συµπεριφορά τους να τους 
δώσει δυο χαστούκια. Η εφηµερίδα σχολιάζοντας το γεγονός χαρακτήρισε τον συνταγµατάρχη «λούστρο» και ότι «το 
στράτευµα αποτελείται από ένοπλους καραβανάδες» και ο Βελλίδης καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 µηνών. Ο οδηγός 
του Βελλίδη Λ. Βόδενας (Χριστοδούλου, ό.π., σ. 100) αναφέρει το περιστατικό από τελείως διαφορετική σκοπιά: ότι ο 
εβραίος στρατιώτης διάβαζε «Μακεδονία», ο λοχίας τον έβγαλε σε αναφορά και ο διοικητής, άνθρωπος του Λαϊκού 
Κόµµατος, του είπε να κάνει ένα βήµα µπροστά και του έδωσε δύο χαστούκια (επειδή ακριβώς διάβαζε «Μακεδονία»). Ο 
Βελλίδης κατήγγειλε το γεγονός µε τα πιο µελανά χρώµατα, οι στρατιωτικοί υπέβαλλαν µηνύσεις και ο εκδότης 
καταδικάστηκε σε 5 µήνες φυλάκισης. Στην πρώτη περίπτωση η εφηµερίδα χρησιµοποιεί προσβλητικούς χαρακτηρισµούς 
για τον συνταγµατάρχη που δικαίωσε τον εβραίο στρατιώτη και µηνύεται για συκοφαντική δυσφήµιση. Στη δεύτερη 
φαίνεται να υφίστανται διώξεις ο εβραίος στρατιώτης που διαβάζει «Μακεδονία» στο στρατό και η εφηµερίδα να τον 
υπερασπίζει. Δυστυχώς το αρχείο της εφηµερίδας εκείνης της περιόδου έχει καταστραφεί, για να διαπιστώσουµε ποια από 
τις δύο εντελώς διαφορετικές εκδοχές ισχύει. Με δεδοµένο όµως ότι το Λαϊκό Κόµµα αντλούσε ψήφους από την εβραϊκή 
κοινότητα και κατήργησε το ξεχωριστό εκλογικό τµήµα για εβραίους, που είχε συστήσει ο Βενιζέλος, και µε βάση τη 
βενιζελική γραµµή της εφηµερίδας, είναι πιθανότερο να ισχύει η πρώτη εκδοχή.

 Παραπεµπτική διαταγή Γ'Σ.Σ. 13/4/1935, στο αρχείο του Μ. Κανδυλάκη, όπως αναφέρεται στο Κανδυλάκης (2005), 212

ό.π. σ.60
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στρατοδικείο γιατί δεν βρέθηκαν επαρκή στοιχεία για την ενοχή του.   Κάτι αντίστοιχο υποστηρίζει 213

και ο Βουργουτζής, ότι δηλαδή οι αντιβενιζελικοί του Τσαλδάρη έκλεισαν για κάποιο διάστηµα το 

«Βήµα» και τη «Μακεδονία» που υποστήριξαν το Κίνηµα, ενώ µεταξύ των συλληφθέντων ήταν και 

οι δηµοσιογράφοι Βελλίδης, Καστρινός, Σνωκ, Φαρδής, Μεσσολογγίτης, οι οποίοι µετήχθησαν στις 

φυλακές της Λάρισας για να δικαστούν από το Γ’ έκτακτο στρατοδικείο, το οποίο τελικά τους 

απάλλαξε, ελλείψει στοιχείων.  Ο  Μέρτζος αναφέρεται στη φυλάκιση του Λεβαντή (που ήταν 214

στέλεχος των Φιλελευθέρων και διευθυντής της «Μακεδονίας») και του Ζάννα, µε την κατηγορία της 

συµµετοχής στο κίνηµα του 1935 και ότι, όπως γνωρίζει ο ίδιος από την οικογένεια Λεβαντή, ο 

26χρονος τότε Βελλίδης «άνοιγε τις σόλες των παπουτσιών του και έβαζε µέσα τα σηµειώµατα για να 

τα µεταφέρει προς τους φυλακισµένους. Ηταν ο αγγελιοφόρος. Ήταν ριψοκίνδυνος, γιατί θα 

µπορούσε να πάει και αυτός φυλακή. Αλλά δεν χαλούσε τις φιλίες του».  Ωστόσο, ο Βόδενας 215

υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο Βελλίδης του είχε διηγηθεί πως το 1935, µετά από µήνυση από παράγοντες 

του Λαϊκού Κόµµατος, καταδικάστηκε και φυλακίστηκε στην Ίο.  Ο Κανδυλάκης σηµειώνει ότι δεν 216

είναι σαφές αν εξορίστηκε το 1935 ή αργότερα, από το µεταξικό καθεστώς,  ενώ όπως θα δούµε 217

παρακάτω η κόρη του εκδότη επιβεβαιώνει την εξορία στην Ίο, αλλά την τοποθετεί στην περίοδο της 

δικτατορίας του Μεταξά και όχι στο 1935. Τον Μάρτιο του 1936, εξάλλου, εκδικάστηκαν δύο 

µηνύσεις του Γ’Σ.Σ. κατά της «Μακεδονίας», «επι προκλήσει του λαού εις τη διχόνια και 

καταφρόνησιν προς τον στρατόν» επειδή δηµοσίευσε δύο ειδήσεις για τις βιαιότητες των 

κυβερνητικών δυνάµεων στα χωριά των Σερρών, για την καταστολή του κινήµατος του 1935 και ότι 

λειτουργούσε Στρατιωτικός Σύνδεσµος στο στρατό.   218

 Κανδυλάκης (2005). Ό.π. Ο Α.Ν. «Περι κατασχέσεως των στασιαστών της 1ης Μαρτίου 1935 και των συγγενών 213

αυτών» όριζε ότι µόλις απαγγέλεται µια κατηγορία για συµµετοχή στο κίνηµα θεωρείται «αυτοδικαίως κατεσχηµένη πάσα 
κινητή και ακίνητος περιουσία παντός αυτουργού ή συνεργού ή εν γένει υπαιτίου». Σύµφωνα µε τον Λιναρδάτο (2009. 
Πως εφτάσαµε στην 4η Αυγούστου. Αθήνα: Δηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη, σ.53), στις 27 Μαρτίου 1935 άρχισε 
στο στρατοδικείο Θεσσαλονίκης η δίκη 112 κατηγορούµενων για συµµετοχή στο κίνηµα, ανάµεσά στους οποίους είναι 
πολλοί βουλευτές της αντιπολίτευσης, πολιτευτές, δηµοσιογράφοι κ.α.). Δυστυχώς τα φύλλα του 1935 λείπουν από το 
φυσικό και ψηφιακό αρχείο της «Μ», έτσι δεν µπορούµε να διασταυρώσουµε αν µεταξύ των δηµοσιογράφων ήταν και ο 
Βελλίδης.

 Βουργουτζής, ό.π., σ.122214

 Παράρτηµα, συνέντευξη Μέρτζου215

 Χριστοδούλου, ό.π., σ. 81, 100. Ο Βόδενας αναφέρει ότι εκτός του Βελλίδη, καταδικάστηκαν ο διευθυντής της «Μ»  216

Πέτρος Λεβαντής και ο αρχισυντάκτης Νίκος Φαρδής

 Κανδυλάκης (2005), ό.π., σ.61 217

 .ό.π.218



A52

Οι διώξεις της «Μακεδονίας» από κρατικούς φορείς (εισαγγελία, χωροφυλακή, στρατός κ.α) 

συνεχίστηκαν κατά την περίοδο του καθεστώτος Μεταξά, όπως υποστηρίζει ο Κανδυλάκης.  Στο 219

πρώτο µεταπολεµικό της φύλλο, αναφέρεται ότι «Η ‘Μακεδονία’ είναι η µόνη ελληνική εφηµερίς που 

επαύθη τρις επί 4ης Αυγούστου, ενώ ο διευθυντής της εφηµερίδος αυτής και ο αρχισυντάκτης της 

εγνώρισαν ουχί άπαξ τας αβρότητας των κρατητηρίων και την εξορίαν…» . Ο Δηµάδης  αναφέρει 220

ότι η «Μακεδονία» είναι «η µόνη ελληνική εφηµερίδα που είχε την τιµή δύο φορές να παυθεί από τον 

Μεταξά και ο διευθυντής Ιωάννης Βελλίδης να σταλεί στην εξορία».  Ο Πεκλάρης αναφέρει στη 221

συνέντευξή που παρατίθεται στο παράρτηµα,  ότι «Έκανε και εξορία, ο Μεταξάς τον έστειλε και 

εξορία. Νεαρό τότε, τριαντάρη… πόσο ήταν το ’36»,  ενώ η Κατερίνα Βελλίδη, σε συνέντευξή της 222

για την παρούσα εργασία, αναφέρει ότι «Είχε φυλακιστεί και είχε πάει στη νήσο Ίο όπου έµεινε. Στη 

συνέχεια, όταν τελείωσε η δικτατορία του Μεταξά, στις αρχές του πολέµου, έφυγαν οι κρατούµενοι 

από τα µέρη στα οποία εβρίσκοντο, εγύρισε και αυτός στη Θεσσαλονίκη».  Με τον τρόπο που το 223

αναφέρει, φαίνεται σαν ο εκδότης να ήταν εξόριστος καθ’ όλη τη διάρκεια της δικτατορίας, 

συµπέρασµα που δεν τεκµαίρεται από καµία άλλη βιβλιογραφική αναφορά. Αντιθέτως κατά τον 

στενό συνεργάτη του Βελλίδη  Λευτέρη Βόδενα «τον κυνήγησε και το µεταξικό καθεστώς αλλά χωρίς 

εξορίες και τέτοια».  Οι λόγοι για τους οποίους παύθηκε η εφηµερίδα από το καθεστώς Μεταξά 224

επίσης δεν είναι ξεκάθαροι. Αναφέρονται για παράδειγµα «εµπρηστικά» ρεπορτάζ για τον Εµφύλιο 

Πόλεµο της Ισπανίας, το 1939, µε τα οποία η «Μακεδονία» πληροφορούσε έµµεσα για τις επιτυχίες 

 ό.π., σ. 56.219

 «Μ», 28.3.1945 όπως δηµοσιεύεται στο αφιέρωµα της «Μ» 16.12.2001 «Μια περιδιάβαση στον 20ο αιώνα µέσα από 220

τις σελίδες της «Μακεδονίας»

 «Μ» 27.7.1981221

 Βλ.Παράρτηµα, συνεντευξη Πεκλάρη222

 Βλ.Παράρτηµα, συνέντευξη Βελλίδη223

 Χριστοδούλου,ό.π., σ 101 Όπως όµως είδαµε και παραπάνω, η µαρτυρία του Βόδενα για το πότε εξορίστηκε ο 224

Βελλίδης είναι αµφισβητούµενη
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του δηµοκρατικού στρατού  ή για µια «αθώα» σουηδική παροιµία.  Με εξαίρεση αυτά τα 225 226

περιστατικά, η κυκλοφορία της «Μακεδονίας» συνεχίστηκε αδιάλειπτα την περίοδο της 

δικτατορίας.  Η συνέχιση της κυκλοφορίας συνεπάγεται ευθυγράµµιση µε τα προτάγµατα του 227

καθεστώτος και αυτό µε τη σειρά του συνοδευόταν από οικονοµικά κίνητρα- ήταν «πολλά λεφτά», 

όπως σχολιάζει και ο Βουργουτζής στη συνέντευξη του για την παρούσα εργασία.  Πάντως, 228

σύµφωνα µε τον ίδιο, οι πιέσεις από τη λογοκρισία ήταν καθηµερινές (διαγραφές φράσεων και 

τίτλων, υποχρεωτική τοποθέτηση θεµάτων που υµνούσαν τη δικτατορία σε περίοπτη θέση, αυστηρός 

έλεγχος κάθε δηµοσιεύµατος).  Μπορεί στο πρώτο µεταπολεµικό φύλλο της η «Μακεδονία» να 229

αναφέρει ότι: 

«Από της 4ης Αυγούστου του 1936 η ‘’Μακεδονία’’ έχασε πλέον το δικαίωµα να οµιλή- 

ακόµα και να σκέφτεται ελευθέρως. Ήταν αληθινά ο καταθλιπτικώτερος βραχνάς από 

όσους γνώρισε η ελεύθερα σκέψις εις την Ελλάδα… Επολέµησε την 4η Αυγούστου µε 

όσα διέθετε µέσα, προσπάθησε να υποσκάψη, όσο ήτο τούτο δυνατόν, το καθεστώς της 

δικτατορίας. Αν ο Μακεδονικός λαός έµαθε να µισή, και εµίσησε πράγµατι µε πάθος την 

απεχθή αστυνοµικήν τυραννίας του Ιωάννου Μεταξά, δεν εδιδάχθη εις τούτο ολίγον από 

την σιωπηλήν αλλά και την εύγλωττον πολεµικήν της ‘’Μακεδονίας’’. Και το εγνώριζαν ο 

δικτάτωρ και οι υποδικτάτορες»  230

 Βουργουτζής, ό.π. σ.119, Κανδυλάκης (2005), σ. 49, «Μ» 21.3 1991225

 Ο επί πολλά χρόνια αρχισυντάκτης της «Μ» Κ .Δηµάδης αναφέρει στο Ψαράκης, Τ. (1993) Εφηµερίδες και 226

δηµοσιογράφοι. Αθήνα: Λιβάνη, σ. 275: «Με πήρε µια µέρα ο Βελλίδης από την Αθήνα και µου λέει: ‘’Βρε αδελφέ, τι 
βάλαµε σήµερα; Συνεδριάζει το υπουργικό συµβούλιο για να µας πάψει. Κάτι γράψαµε’’. Του είπα ότι όλα έχουν περάσει 
από τη λογοκρισία. Δεν έχει µείνει τίποτε. «Για δες’’ λέει ‘’τις διορθώσεις’’. Κοίταξα. ‘’Όχι, είναι εντάξει’’. Με 
ξαναπαίρνει. ‘’Πρόσεξες;’, ‘’Πρόσεξα’’. Μετά µία ώρα µου λέει ΄΄Έχουµε βάλει µια παροιµία στη δεύτερη σελίδα’’. Λέω 
‘’καλά αυτή είναι λογοκριµένη’’. Εννοείται ότι τότε, για ασφάλεια, τα παίρναµε αυτά από περιοδικά που κυκλοφορούσαν 
παλαιά. Θυµάµαι ακόµη τι έλεγε αυτή η παροιµία. ‘’Και στο πιο µεγαλόπρεπο παλάτι αν είναι κλεισµένος ένας βασιλιάς 
είναι φυλακισµένος, αν είναι υποχρεωµένος να µείνει σε αυτό. Σουηδική παροιµία’’ Κι αυτοί [η κυβέρνηση Μεταξά] το 
απέδωσαν πως εµείς εννοούσαµε ότι φυλάκισε η δικτατορία το Γεώργιο, τον βασιλιά. Μας πάψανε λοιπόν τρεις τέσσερις 
µέρες. Φυσικά όταν ξαναβγήκε έγινε κυκλοφοριακός πάταγος» 

 Παράρτηµα, συνέντευξη Μέρτζου.227

 Παράρτηµα, συνέντευξη Βουργουτζή. Για τις οικονοµικές σχέσεις του καθεστώτος µε τον Τύπο βλ. εισαγωγικό 228

κεφάλαιο, ενότητα Ι.3.4

 Βουργουτζής, ό.π., σ.119229

 «Μ» 28.3.1945230
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όµως σε γενικές γραµµές η «Μακεδονία», όπως και όλες οι εφηµερίδες που παρέµειναν σε 

κυκλοφορία, δηµοσίευε όλα τα κείµενα της µεταξικής προπαγάνδας και µόνο συγκεκαλυµµένα 

µπορούσε να αφήνει κάποια υπονοούµενα.  

Στις 9 Απριλίου του 1941, την ηµέρα που τα γερµανικά στρατεύµατα εισήλθαν στην 

Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσαν παύση των εφηµερίδων «Μακεδονία» και «Ελ Μεσατζέρο». Οι 

Γερµανοί κάλεσαν τους δηµοσιογράφους στο ξενοδοχείο «Αστόρια» όπου στεγάστηκε το 

Γερµανικό Φρουραρχείο για ανακοινώσουν τις πρώτες αποφάσεις, (µεταξύ αυτών και η παύση 

των δύο εφηµερίδων) που τοιχοκολλήθηκαν σε κεντρικά σηµεία της πόλης και δηµοσιεύτηκε 

στις εφηµερίδες.  Γιατί παύθηκε; Σύµφωνα µε τον Κανδυλάκη, όταν κάποιος ρώτησε τον 231

τοπικό διοικητή των γερµανικών ενόπλων δυνάµεων στρατάρχη Φον Λιστ για την αιτία, η 

απάντηση ήταν «το γιατί το γνωρίζετε», ενώ στη Δίκη των Δωσίλογων Δηµοσιογράφων ο 

µάρτυρας Θ. Καρέτσος κατέθεσε ότι «η ‘’Μακεδονία’’ είχε πάρει 2.000 λίρες από ξένη 

προπαγάνδα», υπονοώντας την αγγλική, κάτι το οποίο διέψευσε η εφηµερίδα, απειλώντας µε 

µήνυση, που είναι άγνωστο αν κατατέθηκε.  Στο πρώτο µεταπολεµικό φύλλο της «Μ» 232

αναφέρεται ότι: «Η ‘’Μακεδονία και οι άνθρωποί της εχαρακτηρίσθησαν από τον περιώνυµον 

εκείνον Γκαιµπελίσκον, τον δόκτορα Σβαίρµπελ, δικτάτορα εις τα του Τύπου, (σ.σ. πρόκειται 

για τον διευθυντή Τύπου της Γερµανικής Πρεσβείας Αθηνών, Έρβερτ φον Σβαίρµπελ), ως 

όργανα της αγγλικής προπαγάνδας».  Ο Κανδυλάκης θεωρεί πιθανό και το ενδεχόµενο η 233

παύση της να σχετίζεται µε την έλλειψη δηµοσιογραφικού χάρτου.  Ακόµα και αν ο λόγος 234

ήταν πρακτικός, παραµένει γεγονός ότι οι εφηµερίδες που επέλεξαν οι Γερµανοί να 

απαγορεύσουν είναι την τελευταία εβραϊκή εφηµερίδα που εκδιδόταν ακόµη, και τη 

«Μακεδονία» που είχε ταχθεί εµµέσως στο πλευρό των συµµάχων.  Σύµφωνα µε τον Δηµάδη 235

η «Μακεδονία της 10ης Απριλίου δεν κυκλοφόρησε, οι Γερµανοί κατέλαβαν και λεηλάτησαν τις 

εγκαταστάσεις της και έκαψαν τους τόµους της εφηµερίδας µέχρι το 1941.  Οι λινοτυπικές 236

 Κανδυλάκης (2005) ό.π., σ. 93231

 Κανδυλάκης, (2008), σ.38232

 «Μ» 28.3.1945, ό.π.233

 Κανδυλάκης (2008) σ.23234

 Κανδυλάκης (2008) σ.24. Λίγες µέρες µετά την παύση της «Μ», στις 13 Απριλίου, παύθηκαν ή ανέστειλαν την έκδοσή 235

τους οι εφηµερίδες «Νέα Αλήθεια» και «Εφηµερίς των Βαλκανίων», το «Φως» συνέχιζε να εκδίδεται µέχρι τις 19 
Απριλίου, ενώ οι εβραϊκές είχαν ήδη διακόψει την έκδοσή τους. Η µόνη προπολεµική εφηµερίδα που συνέχισε να 
εκδίδεται ήταν η «Απογευµατινή».

 Ψαράκης, ό.π., σ. 275236



A55

µηχανές µεταφέρθηκαν στη Σόφια,  τα πιεστήρια κατασχέθηκαν από τις γερµανικές αρχές και 237

χρησιµοποιήθηκαν για την έκδοση της γερµανόγλωσσης εφηµερίδας «Βαχτ ιµ Σουντόστεν». 

Μετά τον πόλεµο, ο Βελλίδης βρήκε µόνο τα αποµεινάρια του πιεστηρίου από τις 

εγκαταστάσεις της εφηµερίδας. Σε αφιέρωµα στην ιστορία της πόλης, η «Μακεδονία» αναφέρει 

µεταξύ άλλων:  

«Βραδύτερον, µετά το έπος της Αλβανίας και την κατάρρευσιν του µετώπου τα γερµανικά 

στρατεύµατα κατοχής έσπευσαν άµα τη εισόδω των εις την Θεσσαλονίκην να προβούν εις 

την κατάληψιν των γραφείων και την κατάσχεσιν των τυπογραφικών εγκαταστάσεων της 

«Μακεδονίας» εις τας οποίας καθ’ όλην την περίοδον της εχθρικής κατοχής εξετύπωνον 

την γερµανόφωνον εφηµερίδα «Βαχτ ιµ Σουντόστεν».  238

Στην πρώτη µεταπολεµική περίοδο αναφέρονται περιστατικά µε ακραίους να σκίζουν τις 

εφηµερίδες που δεν ήταν της αρεσκείας τους, µεταξύ αυτών και τη «Μ», αξιώνοντας από τους 

εφηµεριδοπώλες και τους περιπτεράδες να πουλάν µόνο το φιλοβασιλικό «Φως»,  γεγονός που 239

πιθανότατα να σχετίζεται µε την αντιµοναρχική θέση της εφηµερίδας, στη δηµόσια συζήτηση σχετικά 

µε το πολιτειακό.  Τον Ιούνιο του 1947 η αντιµοναρχική εφηµερίδα «Δηµοκρατία” κατηγορεί τη 240

Μακεδονία ότι «ξύπνησε πολύ αργά δια να πεισθεί ότι η έκτασις της τροµοκρατίας εις την ύπαιθρον 

έφθασε εις σηµείον αφόρητον (…) Έπρεπε φαίνεται να θιγεί η ίδια εις την κυκλοφορίαν της για να 

συµφωνήσει κι αυτή ότι διώκεται ο δηµοκρατικός κόσµος».  Δεν γνωρίζουµε αν οι διώξεις του 241

«δηµοκρατικού κόσµου” αφορούν και σε διώξεις της «Μ”, ανάλογες της «Δηµοκρατίας”.  Πάντως, 242

όπως αναφέρει ο Κανδυλάκης, σε δίκες αριστερών εφηµερίδων διατυπώθηκε το παράπονο ότι η «Μ» 

δεν διώχθηκε για τη δηµοσίευση κειµένων, για τα οποία διώχθηκαν άλλες εφηµερίδες.  Ο ίδιος 243

 Βουργουτζής, ό.π., σ. 127237

 «Μ», 26.10.1962238

 Χριστοδούλου, ό.π., σ.101239

 Βλ. το 3ο κεφάλαιο).240

 «Δ» 15.6.1947, όπως αναφέρεται στο Αναστασιάδης, ό.π., σ.270. Με βάση τον Κανδυλάκη (2008), ό.π., σ.450, στις 15 241

Ιουνίου η “Δ” είχε ήδη είχε δεχθεί τέσσερις επιθέσεις από βασιλικούς και στις 21.6.1947 θα ακολουθούσε η καταστροφή 
των τυπογραφικών της εγκαταστάσεων.

 Σύµφωνα µε τον Αναστασιάδη, ό.π. σ.257, η “Δηµοκρατία” συνεχίζει να εκδίδεται µέχρι τον Αύγουστο του 1945, 242

χωρίς να γνωρίζουµε τους λόγους για τους οποίους ανεστάλη η έκδοσή της. 

 Κανδυλάκης (2008) ό.π. 322. Ο συγγραφέας παραπέµπει στις εφηµερίδες «Ανεξαρτησία» 18.3.1947 και «Ενότητα» 243

9.4.1947 
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σηµειώνει ότι η «Μακεδονία» δεν διώχτηκε ούτε για διατάραξη των διεθνών σχέσεων της χώρας, 

όταν δηµοσίευσε µια πλαστή συνέντευξη του Στάλιν, στις 27 Μαρτίου του 1947.  244

Τη δεκαετία του ’50, η «Μακεδονία» κυνηγήθηκε από τη Δεξιά µε έµµεσο τρόπο, παρά τη 

µετριοπαθή στάση της εφηµερίδας, ή ενδεχοµένως εξαιτίας της: η εφηµερίδα φρόντιζε να δηµοσιεύει 

ειδήσεις όλων των παρατάξεων και να φιλοξενεί άρθρα κεντρώων και αριστερών πολιτικών, για να 

διατηρεί ανοικτό τον δίαυλο προς το αριστερό αναγνωστικό κοινό, µια που ο συγκεκριµένος 

πολιτικός χώρος δεν διέθετε δικό του δηµοσιογραφικό όργανο. Σύµφωνα µε τον Βόδενα, παράγοντες 

της δεξιάς έδιναν «γραµµή» στον κόσµο της Θεσσαλονίκης να µην αγοράζει τη «Μακεδονία».  Ο 245

ίδιος αναφέρει αρκετά περιστατικά, µετά το τέλος του εµφυλίου, σύµφωνα µε το οποίο 

παρεµποδίστηκε η κυκλοφορία της εφηµερίδας στη Θεσσαλονίκη και την επαρχία, από τα όργανα της 

εθνικής ασφάλειας, τα οποία µάλιστα αποκαλούσαν την εφηµερίδα «Βουργάρα». Τα περιστατικά 

συνέβησαν κατά πάσα πιθανότητα το 1952, και θα πρέπει να σχετίζονται µε τη σθεναρή στάση που 

κράτησε ο Βελλίδης υπέρ των κεντρώων και φιλελευθέρων κοµµάτων και κατά της εκλογής του 

Παπάγου.  Χρειάστηκε η προσωπική παρέµβαση και άσκηση βίας από µέρους του Βελλίδη προς 246

 ό.π. Πράγµατι η «Μ» 27/3/1947 δηµοσιεύε στο πρωτοσέλιδο θέµα µε τίτλο «Ο κ. Στάλιν ωµίλησε χθες δια τα 244

φλέγοντα ζητήµατα. Μακρά συνέντευξις προς το πρακτορείο Γιουνάιτετ Πρες».  Αργότερα αυτή η συνέντευξη θα 
συνδεθεί µε τη δολοφονία Πολκ, σε µια προσπάθεια ενοχοποίησης του συντάκτη της «Μ» Γρ. Στακτόπουλου. Όπως 
αναφέρει ο Έντµουντ Κήλυ στο Κηλυ, Ε.(1991) Φόνος στο Θερµαϊκό.Ύπατοι, πραίτωρες κι τύπος στην υπόθεση Πολκ, 
Αθήνα: Γνώση, σ. 284 η συνέντευξη που υποτίθεται πως είχε δοθεί σε κάποιον αµερικανό ανταποκριτή του UP και 
µεταδόθηκε από το ραδιοφωνικό σταθµό της Μόσχας παρουσίαζε τον Στάλιν ως σχετικά καλοκάγαθο πολιτικό, που 
ήλπιζε να προωθήσει την ειρήνη για εκατό χρόνι και πίστευε ότι κι ο αµερικανικός λαός ήθελε ειρήνη αλλά τον 
παραπλανούσαν οι ηγέες του. Η συνέντευξη έκανε µεγάλη αίσθηση στην Ελλάδα, µολονότι διαψεύστηκε σύντοµα από 
την ίδια την εφηµερίδα που την πρωτοδηµοσίευσε και µάλλον προκάλεσε την ανάκληση του ρώσου πρεσβευτή στην 
Αθήνα. Υποτίθεται ότι ο Στακτόπουλος είχε ακούσει τη συνέντευξη σε ένα ραδιόφωνο και την κατέργαψε, κατά τη γνώµη 
του εισαγγελέα «µε εντολή της ίδιας οµάδας ανωτέρων στελεχών που διέταξαν τη δολοφονία του Τζορτζ Πολκ».

 Χριστοδούλου, ό.π., σ.46245

 Η αναφορά του Βουργουτζή, ό.π., σ. 202, ότι τότε ο Βελλίδης ήταν 40 ετών παραπέµπει στο 1949. Ο Βόδενας 246

(Χριστοδούλου ό.π, σ. 41-45) αναφέρει ότι ο Βελλίδης ήταν τότε 42 ετών, που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι αυτά 
συνέβησαν το 1951, όµως λίγο παρακάτω αναφέρει ότι επρόκειτο για το 1952, µε πρωθυπουργό τον Παπάγο. Αυτό είναι 
το πιο πιθανότερο, αν αναλογιστούµε τη στάση που κράτησε προεκλογικά ο Βελλίδης, και την πολεµική κατά του 
Παπάγου και την υποψηφιότητά του µε τους Φιλελευθέρους το 1952 (βλ. 4ο κεφάλαιο).
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τους χωροφύλακες, ενώ το θέµα έφτασε στον πρωθυπουργό και τότε οι αστυνοµικές αρχές πήραν 

εντολή να µην εµποδίσζουν την κυκλοφορία της.   247

Σε άλλο σηµείο της αφήγησής του, ο Βόδενας κάνει λόγο για απροκάλυπτες αγριότητες 

εναντίον της «Μ» από χωροφύλακες, εκοφίτες, παρακρατικούς, παραστρατιωτικούς κλπ το 1959- 

οπότε ο Βελλίδης είπε ‘ως εδώ και µη παρέκει’.  Βίαιη επίθεση από την ΕΚΟΦ δέχτηκε η «Μ», 248

όµως δεν ήταν το 1959 αλλά το Δεκέµβριο του 1960. Αιτία του ξεσπάσµατος βίας ήταν τα 

δηµοσιεύµατα της εφηµερίδας για τα όσα συνέβησαν στο Γ' Πανσπουδαστικό Συνέδριο, µε την 

προσπάθεια της νεολαίας της ΕΡΕ να φιµώσει τους υπόλοιπους εκπροσώπους των φοιτητών.  Την 249

προπαραµονή των Χριστουγέννων, µεγάλη οµάδα φοιτητών της ΕΡΕ και της ΕΚΟΦ εισβάλλει στην 

αντικαραµανλική «Μακεδονία». Οι φοιτητές σπάνε τζάµια και επιτίθενται στους συντάκτες.  250

Σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα της "Μακεδονίας", οι φοιτητές που προκάλεσαν τα επεισόδια είχαν τις 

ευλογίες της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού µε τον οποίον είχαν φωτογραφηθεί πριν το 

 Χριστοδούλου, ό.π., σ. 45. Ο Βόδενας αναφέρει ότι ο Βελλίδης έστησε καρτέρι ένα πρωί στο Βαρδάρι και διαπίστωσε 247

ότι δύο ασφαλίτες δεν άφηναν τον στασιάρχη να ανοίγει τα δέµατα µε τις εφηµερίδες. Τότε τους άρπαξε από το γιακά και 
τους απείλησε ότι θα τηλεφωνούσε άµεσα στον Παπάγο, ενώ στη συνέχεια έκανε µεγάλη φασαρία στον αστυνοµικό 
διευθυντή. Την εποµένη ανέφερε το γεγονός σε εσωτερική σελίδα της εφηµερίδας. Όπως αναφέρει ο Βόδενας «επι 
πολλούς µήνες εγώ κι ο Βελλίδης ξεροσταλιάζαµε πότε στη µια στάση και πότε στην άλλη για να επέµβουµε σε 
περίπτωση παρεµπόδισης της κυκλοφορίας». Ανάλογα περιστατικά σηµειώθηκαν και στην επαρχία, όπου οι ασφαλίτες 
έδιναν εντολή «µην ανοίγετε τα δέµατα της Βουργάρας» και ο Βελλίδης έκανε επιτόπιους ελέγχους. Σε ένα τέτοιο 
επεισόδιο που συνέβη στην Κοζάνη, ο Βόδενας αναφέρει ότι ο Βελλίδης τηλεφώνησε στο γραφείο του Παπάγου, ο οποίος 
«έδωσε εντολή και δεν ξαναενόχλησαν τη’Μακεδονία’ (…)». 

 Χριστοδούλου, ό.π., σ.115248

 Από την έναρξη του συνεδρίου η «Μ» µεταδίδει, σε καθηµερινά ρεπορτάζ στις εσωτερικές της σελίδες, ότι το 249

συνέδριο «καπελώνει» η σπουδαστική παράταξη της ΕΡΕ. Για την υπόθεση βλ. επίσης Ένθετο Ιός «Οι γαµπροί του 

Θερµαϊκού» Ελευθεροτυπία, 17.5.1998 (διαθέσιµο και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.iospress.gr/ios1998/

ios19980517b.htm , προσπελάστηκε 1.2.2014)

 «Μ» 24.12.1960 «Φοιτηταί του συνεδρίου, ενεργούµενα της ΕΡΕ επέδραµον κατά των γραφείων της ‘’Μακεδονίας’’ 250

και προέβησαν εις πρωτοφανείς βανδαλισµούς», «Η επίθεσις ήτο προσχεδιασµένη και ωργανοµένη», «Ανέζησεν η εποχή 
της αχαλίνωτου φαυλοκρατίας», «Από χθες κατελύθη η ελευθερία του τύπου εις την Ελλάδα». Η εφηµερίδα κάνει λόγο 
για φοιτητική παρασυναγωγή της νεολαίας της ΕΡΕ, που κατασπαταλούσε µυστικά κονδύλια και ήθελε: «να επιβάλη 
έλεγχον επί του τύπου. Να τον εξαναγκάση να γράφη εκείνο το οποίον αυτή επιθυµεί. Και ο τύπος ο ελεύθερος, ο µη 
γνωρίζον άλλους φραγµούς παρά τον νόµον και ο µη έχων άλλον οδηγόν παρά την γνωµην την κοινήν έπρεπε να 
τροµοκρατηθή. Τούτο εξάλλου επηγγέλθη εντός της βουλής και ο αρχηγός της ΕΡΕ: την φίµωσιν του τύπου. (….) Ποιος 
ωργάνωσε τους χθεσινούς βανδαλισµούς κατά του τύπου; Η κυβέρνησις- όπως το είχεν εξαγγείλει εις την βουλήν. (….) ο 
υπουργός Βορείου Ελλάδος διήλθεν επ’ αυτοκινήτου προ των γραφείων της ‘’Μακεδονίας’’, δυο φοράς, παρηκολούθησε 
τας σκηνάς περί το τέλος των και απεσύρθη εις το κυβερνείον, µε την πεποίθησιν ότι πιστώς εκτελεί τας διαταγάς της 
κυβερνήσεως»

http://www.iospress.gr/ios1998/ios19980517b.htm
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συνέδριο της Θεσσαλονίκης.  Τις επόµενες ηµέρες η «Μ» συνεχίζει την πολεµική της κατά της 251

ΕΡΕ, βάζοντας στο κάδρο τον πρωθυπουργό Κ. Καραµανλή, δηµοσιεύοντας φωτογραφία του µε µια 

οµάδα νεαρών, µεταξύ αυτών και των δραστών και σηµειώνει: «ιδού διατί η κυβέρνησις δε 

αποδοκιµάζει τα αίσχη».  Επίσης, ένα µήνα αργότερα η εφηµερίδα υιοθετεί σχεδόν απειλητικό τόνο 252

παρουσιάζοντας την είδηση ότι «Τα τηλέφωνα παρακολουθούνται», στοιχείο που µας κάνει να 

σκεφτούµε ότι ενδεχοµένως και η ίδια η εφηµερίδα να έχει πέσει θύµα.  253

Ο Βόδενας ισχυρίζεται ακόµη ότι τo 1961 µετά την ανακοίνωση ίδρυση της Ένωσης Κέντρου, 

για την οποία εργάστηκε στο παρασκήνιο ο Βελλίδης, ξέσπασαν επεισόδια σε βάρος της 

«Μακεδονίας», καθώς σύµφωνα µε τα λεγόµενά του «οι Ερετζήδες δεν µπορούσαν να πιστέψουν ότι 

ο Βελλίδης κατάφερε να δηµιουργήσει αντίπαλο δέος στο κόµµα τους».  Επί κυβερνήσεων 254

Καραµανλή καταγράφεται µία τουλάχιστον ποινική δίωξη κατά της «Μ», καθώς στο φύλλο της 10ης 

Μαρτίου 1963 διαβάζουµε ότι: «Τα διεθνή πρακτορεία µετέδωσαν την καταδίκην της ‘’Μακεδονίας’’ 

και του αντιστράτηγου κ. Πρόκου. Κίνδυνοι απειλούν την ελευθεροτυπίαν».  Η εφηµερίδα 255

αναδηµοσιεύει τα τηλεγραφήµατα του πρακτορείων ειδήσεων Ασσ. Πρες:  

«Δικαστήριον της Θεσσαλονίκης κατεδίκασε διευθυντήν αντιπολιτευοµένης ηµερησίας 

εφηµερίδος επί προσβολή των ελληνικών αρχών συνεπεία καταχωρήσεως εις τας στήλας 

της εφηµερίδος επιστολής εν αποστρατεία στρατηγού» και Ρώυτερς «Ο εκδότης της 

εφηµερίδος «Μακεδονία» κ. Ιωάννης Βελλίδης κατεδικάσθη ερήµην εις πεντάµηνον 

φυλάκισιν διότι εδηµοσίευσεν επιστολήν ενός εν αποστρατεία στρατηγού δια της οποίας 

ούτος κατήγγειλε την παράτυπον αποστράτευσιν αξιωµατικών του ελληνικού στρατού 

προκειµένου να καταλάβουν άλλοι τας θέσεις των» 

Επί χούντας ο εκδότης ήρθε αντιµέτωπος µε την ασφυκτική λογοκρισία. Όπως αναφέρει ο 

Κούρτης σε συνέντευξη του για την παρούσα εργασία, «ζόρισε πολύ η Χούντα. Είχααµε έναν 

 «Μ» 24.12.1960251

 «Μ» 29.12.1960252

 «Μ» 2.2.1961 «Πολύς λόγος γίνεται περί παρακολουθήσεως των ιδιωτικών τηλεφώνων από µυστηριώδεις 253

κυβερνητικάς υπηρεσίας (σ.σ. µε κεφαλαία στο πρωτότυπο) ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΙΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ. Αργότερα, 
όταν παρέλθη η λαίλαψ της ΕΡΕ, οι ασχηµονούντες, οιοιδήποτε και αν είναι, θα δώσουν λόγον της βρωµερότητος αυτής, 
εις κάποιαν ελληνικήν νήσον των Σκύλλων, κατά το παράδειγµα της συµµορίας του Μεντερές. Σήµερον όµως δικαιούται 
ο εισαγγελεύς να ερωτήση, εκ λόγων απλής περιεργείας, δι εγγράφου τον ΟΤΕ δια να πληροφορηθή υπευθύνως εάν 
παρακολουθούνται τα τηλέφωνα και από ποίους»

 Χριστοδούλου, ό.π., σ. 118. Δεν αναφέρονται περισσότερες λεπτοµέρειες για το περιστατικό.254

 «Μ» 10.3.1963255
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συνταγµατάρχη, Σπύρος Βλάχος, ο οποίος ήταν στα γραφεία της Μακεδονίας και έκανε λογοκρισία, 

πριν γίνει το γραφείο λογοκρισίας στο υπουργείο [Βορείου Ελλάδος] και έλεγε όλες τις ειδήσεις που 

γράφονταν. Ύστερα στέλναµε τα κείµενα στο υπουργείο για να τα ελέγξουν και περιµέναµε να µας τα 

στείλουν πίσω για να τα εκδώσουµε. Ο Νίκος Μέρτζος, που ήταν τότε στον “Ελληνικό Βορρά” και 

µέλος της συµβουλευτικής, είχε βγάλει µια φιλοχουντική εφηµερίδα το απόγευµα για να πολεµήσει 

τη “Θεσσαλονίκη”. Το αποτέλεσµα ήταν ότι σταµατούσαν τα αυτοκίνητα της “Θεσσαλονίκης” και 

δεν µπορούσε να κυκλοφορήσει η εφηµερίδα. Και φυσικά µας κυνηγούσαν και εδώ µέσα. Με 

καθυστέρηση µεγάλη τότε, µε τον µακαρίτη τον Τάκη Μαλέογλου, ο οποίος ήταν διευθυντής του 

γραφείου λογοκρισίας στο υπουργείο. Στέλναµε τα τυπογραφικά και αφού τα έλεγχαν είχαν την 

απαίτηση να στέλνουµε και πρόχειρη διόρθωση όλης της σελίδας, παρά το γεγονός ότι ήταν ο Βλάχος 

στα γραφεία. Αυτός [ο λογοκριτής] ήταν τον πρώτο καιρό στα γραφεία της εφηµερίδας, µετά 

συνελήφθη από τη Χούντα και αποτάχθηκε». Ο Κούρτης θυµάται ότι οι συντάκτες προσπαθούσαν να 

παρακάµψουν τη λογοκρισία και να περάσουν µηνύµατα κατά της Χούντας, µέσω των τίτλων και µε 

τη µετάδοση πληροφοριών από το εξωτερικό, κυρίως από το Ρόιτερς και το Ασ.Πρες, που ήταν 

αντιχουντικές. «Μια φορά µας κυνήγησαν πολύ. Όταν είχε βγει ο Μακαρέζος – υπουργός 

συντονισµού τότε - και είπε ότι η Ελλάδα οικονοµικά πάει καλά. Τότε είχα τη φαεινή ιδέα να πάρω 

3-4 ξένες εφηµερίδες, τους αγγλικούς Times, Guardian, Liberation, Monde και τη Republica οι οποίες 

είχαν κάνει µετά τις δηλώσεις Μακαρέζου αφιερώµατα που έλεγαν ότι δεν πάει καθόλου καλά 

οικονοµικά η Ελλάδα και ότι είναι σε άσχηµη κατάσταση και αποµονωµένη από τους οικονοµικούς 

παράγοντες του εξωτερικού, τις τράπεζες και τα κράτη. Είπαµε και εµείς ότι θα κάναµε αφιέρωµα και 

κάναµε µεταφράσεις 4-5 σελίδες. Τότε πήγαµε στο δικαστήριο. Κατασχέθηκαν τα φύλλα».  Η 256

κυβέρνηση έκανε αγωγή στην εφηµερίδα αλλά ο Βελλίδης προειδοποίησε ότι σε αυτή την περίπτωση 

θα καλούσε ως µάρτυρες τους ξένους δηµοσιογράφους, σύµφωνα µε όσα αναφέρει σε συνέντευξή 

του ο Πεκλάρης. Μη θέλοντας περαιτέρω αρνητική δηµοσιότητα η χούντα φρόντισε ώστε η υπόθεση 

να µπει στο αρχείο.  Στις 23 Απριλίου 1973 η «Θεσσαλονίκη» δηµοσίευσε δηλώσεις του Κ. 257

Καραµανλή, µε τις οποίες επέκρινε το καθεστώς.  Η «Θ» ήταν µαζί µε τη «Βραδυνή» οι µόνες που 258

τόλµησαν να προβούν στη δηµοσίευση. «Πήγαν οι αστυνοµικοί στα πρακτορεία των εφηµερίδων στις 

πόλεις της Β. Ελλάδας και απαγόρευσαν την κυκλοφορία. Τότε είχαµε κρυφτεί µε τον Βελλίδη να µην 

 Παράρτηµα, συνέντευξη Κούρτη

 Παράρτηµα, συνέντευξη Κούρτη256

 Παράρτηµα, συνέντευξη Πεκλάρη257

 «Θ», 23.4.1973258
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µας πιάσει το 24ωρο του αυτοφώρου» θυµάται ο Α. Κούρτης.  259

1.2. Ο εκδότης Γιάννης Βελλίδης 

 Ενώ ήταν φοιτητής της νοµικής, ο Γιάννης Βελλίδης αρχίζει να εργάζεται στην εφηµερίδα 

«Μακεδονία», αρχικά ως διανοµέας και στη συνέχεια, ως «γραµµατέας σύνταξης». Το 1930 πέθανε ο 

Κωνσταντίνος Βελλίδης και το τιµόνι της εφηµερίδας ανέλαβε ο αδελφός του Γιώργος, µέχρι το 

θάνατό του, το 1936, οπότε η εφηµερίδα περιήλθε στον 27χρονο τότε Γιάννη Βελλίδη.  Λίγους µήνες 

αργότερα εκδηλώθηκε το πραξικόπηµα της 4ης Αυγούστου.  

Με την είσοδο των Γερµανών στη Θεσσαλονίκη, οι δυνάµεις κατοχής κατέσχεσαν το χαρτί 

και τα τυπογραφικά µηχανήµατα και απαγόρευσαν την έκδοση της «Μ». Ο Βελλίδης φέρεται να 

εγκατέλειψε µε καϊκι τη Θεσσαλονίκη,  να πήρε όσο ρευστό διέθετε σε λίρες και να εγκαταστάθηκε 260

µε τη σύζυγό του στην Αθήνα, όπου και παρέµεινε µέχρι τη λήξη του πολέµου.  Υπάρχουν διάφορες 261

αντιφατικές πληροφορίες ως προς το αν συµµετείχε στην αντίσταση, αν κρυβόταν, αν βοηθούσε 

εβραίους, αν το έκανε αφιλοκερδώς ή όχι. Η κόρη του, Κατερίνα Βελλίδη αναφέρει σε συνέντευξή 

της για την παρούσα εργασία ότι τους βοηθούσε «όχι µόνο να διαφύγουν. Έκρυψε και εβραίους, γιατί 

είχε µεγάλες φιλίες µε τους εβραίους».  Ο Βόδενας ισχυρίζεται ότι ο Βελλίδης δεν συµπαθούσε 262

τους Εβραίους, αλλά από την άλλη ότι από τα νεανικά του χρόνια και µέχρι το τέλος της ζωής του 

είχε επιστήθιους φίλους εβραίους σαλονικιούς (όπως οι χαρτέµποροι Βίλο και Ερρίκο Αρώνες, και 

Ιζακίνο Άντζελ). Ο ίδιος επικαλείται προσωπική µαρτυρία του Ανρί Μιζραχί, που επιβεβαίωσε τις 

πληροφορίες ότι ο Βελλίδης βοηθούσε Εβραίους.  Πάντως τα κίνητρα διάσωσης των εβραίων 263

παραµένουν αδιευκρίνιστα, ακόµα και για τον πιο έµπιστο συνεργάτη του. Ενώ αναφέρει ότι ο 

Βελλίδης πήρε ως αµοιβή λίρες από κάποιους φίλους του, εβραίους σαλονικιούς, στους οποίους 

εξασφάλισε ψεύτικες ταυτότητες, µέσω µιας επαφής που διατηρούσε µε τον αστυνοµικό διευθυντή 

Άγγελο Έβερτ, εκφράζει την ανάγκη του να πιστέψει ότι ο Βελλίδης φρόντιζε για τους φίλους του 

από αγάπη και ανθρωπισµό».  Ως προς την συµµετοχή του στην εθνική αντίσταση, ο Βόδενας 264

 Παράρτηµα, συνεντεύξεις Πεκλάρη, Κούρτη, Γιαγκιόζη.259

 Κανδυλάκης (2005), ό.π., σ.93260

 Κατά τον Ψαράκη, ό.π., σ.275, ο Γιάννης Βελλίδης διέφυγε για τη Μέση Ανατολή, όµως αυτό δεν επιβεβαιώνεται 261

πουθενά. Αντιθέτως η κόρη του εκδότη, στη συνέντευξή της για την παρούσα εργασία (βλ. Παράρτηµα, συνέντευξη 
Βελλίδη), αναφέρει ότι «ήταν στην Αθήνα, είχε τις επικοινωνίες του… µε προοπτική όταν τελειώσει αυτό που συνέβαινε 
να επανέλθει στη Θεσσαλονίκη και να ξαναδηµιουργήσει ότι είχε χαθεί». 

 Παράρτηµα, συνέντευξη. Βελλίδη262

 Χριστοδούλου, ό.π., σ.29263

 ό.π., σ.98264



A61

υποστηρίζει ότι δεν συµµετείχε, ούτε είχε επαφές µε αντιστασιακές οργανώσεις ή ξένες αποστολές 

στην κατεχόµενη Ελλάδα.  Ο Κανδυλάκης αναφέρεται αόριστα σε µια πληροφορία που «γράφηκε 265

ότι ο Βελλίδης ασχολήθηκε µε την εθνική αντίσταση, τουλάχιστον στον τοµέα της συντηρήσεως και 

φυγαδεύσεως στη Μέση Ανατολή πολιτικών και στρατιωτικών».  Ο Βουργουτζής υποστηρίζει ότι 266

«για άγνωστο λόγο, διέτρεχε τον κίνδυνο να συλληφθεί» και κρυβόταν,  κι ο Βόδενας ότι είχε δύο 267

σπίτια για ώρα ανάγκης, ότι εκτός από τις λίρες που είχε φέρει µαζί του, ζούσε από το εµπόριο 

τροφίµων και χαρτόπαιζε.  Όµως η περιγραφή ενός ανθρώπου που κρύβεται ή διατρέχει κίνδυνο να 268

συλληφθεί δεν συνάδει µε την εικόνα ενός επιχειρηµατία. Στην Αθήνα, ο Βελλίδης συνέχισε να έχει 

επιχειρηµατική δράση  στην κατοχική Αθήνα, όπως προέκυψε από την έρευνα µας, στο πλαίσιο της 

ανα χείρας µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Μόλις έξι µήνες µετά το κλείσιµο της 

«Μακεδονίας» από τους Γερµανούς, τη φυγή του Βελλίδη από τη Θεσσαλονίκη και την εγκατάστασή 

του στην Αθήνα, ο εκδότης συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της ανωνύµου εταιρείας εισαγωγής 

και εµπορίας χάρτου ΧΑΡΤΕΞ.  Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι ο Βελλίδης διατηρούσε την 269

οικονοµική (και όχι µόνο) ισχύ του ακόµα και κατά τη διάρκεια της γερµανικής κατοχής, ώστε να του 

δοθεί άδεια για να ιδρύσει µια ανώνυµη εταιρεία που µάλιστα έσπαγε το µονοπώλιο στην εισαγωγή 

χαρτιού. Μέχρι τότε η διαχείριση του εισαγόµενου χαρτιού γινόταν από την εταιρεία «Τύπος ΑΕ» του 

 ό.π., σ.99265

 Κανδυλάκης (2005), ό.π., σ.93266

 Βυργουτζής, ό.π., σ.127267

 Χριστοδούλου, ό.π., σ.96268

Εφηµερίδες Οικονοµολόγος 20.12.1941 269

(προσβάσιµη στο http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=34025&seg=1319 προσπελάστηκε 

29.5.2014) και Οικονοµικός Ταχυδρόµος 22.12.1941 

(http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=33074&seg=359 προσπελάστηκε 29.5.2014).  

Στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Πολιτείας, µε ηµεροµηνία 24.11.1941 και αριθµό φύλλου 353 (βλ. 
Παράρτηµα) δηµοσιεύεται το καταστατικό της ΑΕ ΧΑΡΤΕΞ µε σκοπό «το εµπόριο και η βιοµηχανία ειδών χάρτου, 
πρώτων υλών, χαρτοποιίας, βύνης και συναφών ως και η ανάληψις αντιπροσωπειών διαφόρων εµπορικών και 
βιοµηχανικών οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού ως και πάσα συναφή επιχείρισις την οποίαν ήθελεν αποφασίσει το 
Διοικητικόν Συµβούλιον». Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε πεντηκονταετής, το εταιρικό κεφάλαιο ήταν 500.000 
δραχµές το οποίο καλύφθηκε ως εξής: Νικόλαος Καστρινός 200.000 δρχ, Γαβριήλ Παπουσιάδης 150.000 δρχ., Ιωάννης 
Κωνστ.Βελλίδης 100.000δρχ., Ευστράτιος Κουλουµβάκης 50.000 δρχ. Πάντως, ο Α. Κούρτης υποστηρίζει ότι γνωρίζει 
ότι πίσω από την επιχειρηµατική δραστηριότητα ήταν ο εβραίος έµπορος χάρου Άντζελ ο οποίος είχε τις διασυνδέσεις µε 
τα µέγαλα εργοστάσια παραγωγής χάρτου, στη Φινλανδία και οι Βελλίδης και Καστρινός εµφανιζόταν ως µέτοχοι για 
λογαριασµό του, καθώς ο ίδιος είχε διαφύγει στο εξωτερικό για να ξεφύγει από τους ναζί. Αυτή η υπόθεση εργασίας δεν 
µπορεί να διασταυρωθεί µε κάποιον τρόπο.

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=34025&seg=1319
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=33074&seg=359
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Γιάννη Πετσόπουλου.  Στη ΧΑΡΤΕΞ ο Βελλίδης είχε το 20% των µετοχών της ΧΑΡΤΕΞ και άλλο 270

40% ο θεσσαλονικιός εκδότης της «Εφηµερίδας των Βαλκανίων» Νίκος Καστρινός, που επίσης είχε 

καταφύγει στην Αθήνα.  Ένα µέρος αυτού του χαρτιού που διακινούσε η «Χαρτεξ», υποστηρίζει ο 271

Κούκουνας, κατέληγε στη µαύρη αγορά,  ενώ ένα άλλο έφτανε στα χέρια των αντιστασιακών 272

οργανώσεων για την εκτύπωση παράνοµων εφηµερίδων.  Για τον πλήρη έλεγχο της αγοράς χάρτου, 273

τον Δεκέµβριο του 1942 ιδρύθηκε η «Ανώνυµος Ελληνική Εµπορική Εταιρία», κοινοπραξία της 

«Τύπος ΑΕ» και της γερµανικής Mundus στην οποία περιερχόταν ο έλεγχος των εισαγωγών χαρτιού, 

χωρίς να γνωρίζουµε τι απέγινε η Χαρτεξ έκτοτε.  274

 Η «Μακεδονία» δεν κυκλοφόρησε αµέσως µετά τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και την 

αποχώρηση των Γερµανών από τη Θεσσαλονίκη, στις 30 Οκτωβρίου 1944.  Οι προετοιµασίες για 275

την επανέκδοση κράτησαν επί µακρόν, µε αποτέλεσµα η εφηµερίδα να κυκλοφορήσει στις 28 

Μαρτίου 1945, τρεις ολόκληρους µήνες αργότερα, σε σχέση µε τις υπόλοιπες.  Σύµφωνα µε τον 276

πρόεδρο του συνδικάτου τύπου, Γιώργο Χατζόπουλο, ο Βελλίδης παρέµεινε στην Αθήνα για 

 Κούκουνας, Δ. (20133). Η ελληνική οικονοµία κατά την Κατοχή και η αλήθεια για τα κατοχικά δάνεια. Θεσσαλονίκη: 270

Ερωδιός, σ.198. Προπολεµικά, την αποκλειστικότητα στην εισαγωγή γερµανικού χαρτιού είχε η εταιρεία «Τύπος ΑΕ» του 
Γιάννη Πετσόπουλου (πρώτου εκδότη του «Ριζοσπάστη»). Κατά τους πρώτο διάστηµα της κατοχής η εταιρεία  ανέλαβε 
τη διαχείριση όχι µόνο του χάρτου που συνέχισε να εισάγει, αλλά και των ποσοτήτων που κατασχέθηκαν, αποκτώντας 
έτσι το µονοπώλιο στη διακίνηση χάρτου στην Ελλάδα. 

 Σύµφωνα µε τον Κούκουνα, ό.π., σ.200, ο εκδότης της «Εφηµερίδας των Βαλκανίων» Καστρινός είχε γαµπρό τον 271

γερµανόφιλο Βασίλη Λαµψάκη. Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στη δίκη των δοσιλόγων ο Λαµψάκης ανέλαβε την 
έκδοση της «Εφηµερίδας των Βαλκανίων» µετά την αποχώρηση του Καστρινού (χωρίς να διευκρινίζεται το πότε) ενώ ο 
Κανδυλάκης (2008) ό.π., σ.116, αναφέρει ότι ο Λαµψάκης εµφανίστηκε ως εκδότης της γερµανόφιλης «Νέας Ευρώπης» η 
οποία για να εκδοθεί πήρε χαρτί από τη «Μακεδονία», την «Προγκρέ» και τη «Νέα Αλήθεια». Δεν µπορούµε να 
γνωρίζουµε αν πράγµατι υπήρχε σχέση µεταξύ Καστρινού και Λαµψάκη και αν υπάρχει έµµεση σύνδεση µε τον Βελλίδη. 

 Κουκουνας, ό.π. σ.200.272

 Δεν µπορούµε να ελέγξουµε την ακρίβεια της πληροφορίας, ωστόσο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τον 273

Κανδυλάκη (2008) ό.π., σ.353, ο Ν. Καστρινός είχε λάβει µέρος στην εθνική αντίσταση. 

 Κούκουνας, ό.π.274

 Αναστασιάδης, ό.π., σ. 78. Τη διοίκηση της Θεσσαλονίκης είχε αναλάβει αρχικά επιτροπή διορισµένη από το ΕΑΜ, η 275

οποία κατάσχεσε το δηµοσιογραφικό χαρτί από όλες τις εφηµερίδες, πλην των προσκείµενων σε αυτό (Λαϊκή Φωνή, 
Ελευθερία) Η πόλη δεν γνώρισε επεισόδια αντίστοιχα µε αυτά που σηµειώθηκαν στην Αθήνα, τον Δεκέµβρη του 1944. 
Μετά την συµφωνία της Βάρκιζας ο ΕΛΑΣ αποχώρησε από την Θεσσαλονίκη και τη θέση των εαµικών επιτροπών πήραν 
αντιπρόσωποι της κυβέρνησης.

 Τρεις εβδοµάδες πριν από τη συµφωνία της Βάρκιζας και µετά από ολιγοήµερη προετοιµασία, εκδόθηκαν ορισµένες 276

από τις εφηµερίδες της Θεσσαλονίκης που είχαν διακόψει την κυκλοφορίας τους πριν την Κατοχή ή και από την 
Δικτατορία της 4ης Αυγούστου («Φως», «Ελληνικός Βορράς», «Νέα Αλήθεια»).
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αρκετούς ακόµη µήνες µετά την απελευθέρωση, κάτι που είχε φανεί ανεξήγητο στους τυπογράφους 

της εποχής.  Ο Κανδυλάκης αφήνει αναπάντητο το ερώτηµα γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση ενώ, 277

όπως υποστηρίζει, το πιεστήριο δεν είχε υποστεί σοβαρές ζηµιές κατά την χρήση του στην Κατοχή.  278

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη του για την παρούσα εργασία, σίγουρα έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι η 

πολιτική κατάσταση ήταν ρευστή και ο Βελλίδης τηρούσε στάση αναµονής και δεν εξέδιδε την 

εφηµερίδα µέχρι να οριστικοποιηθούν οι νέες ισορροπίες µεταξύ των δύο πλευρών.  Αρχικά η 279

«Μακεδονία» προσπαθούσε να είναι απλώς ειδησεογραφική, και όπως αναφέρει ο Χριστοδούλου σε 

συνέντευξή του για την παρούσα εργασία «έβλεπε ότι [η εξέλιξη της κατάστασης] δεν θα έχει καλά 

αποτελέσµατα και ακολουθούσε τη µέση γραµµή, όσο µπορούσε. Προσπαθούσε να κρατά 

ισορροπίες, γιατί έβλεπε ότι κινδύνευε αν ακολουθούσε τη µια ή την άλλη γραµµή».  Όταν όµως ο 280

εµφύλιος πόλεµος πέρασε σε οξεία φάση, φαινόταν ξεκάθαρα ότι η εφηµερίδα τάσσεται υπέρ του 

εθνικού στρατού- κάτι που εξάλλου αποτελούσε όρο ύπαρξης και κυκλοφορίας µιας εφηµερίδας 

εκείνη την περίοδο. Η στάση αυτή φαίνεται ότι συνοδεύτηκε από κυκλοφοριακή άνοδο.   281

1.2.1 Ο εκδότης ως πολιτικός παράγων 

 Η δεκαετία του ’50 είναι αυτή κατά την οποία ο Βελλίδης «αναµειγνύεται στο πολιτικό 

παιχνίδι», και η εφηµερίδα αποκτά παρεµβατικό λόγο και ρόλο.  Μέσα από τα ρεπορτάζ αλλά και 282

την αρθρογραφία της «Μ» ο εκδότης άσκησε σκληρή κριτική τόσο στον Παπάγο, όσο και στον 

Καραµανλή (βλ. 1.1.4, 5ο και 6ο κεφάλαιο). Σύµφωνα µε τον Α. Κούρτη εκείνη την περίοδο η 

«Μακεδονία» «ήταν σαφώς αντίθετη από την πολιτική εξουσία» και «θεωρούνταν αντικυβερνητική, 

αριστερή εφηµερίδα. Οι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη και την επαρχία την αγόραζαν κρυφά για να µην 

χαρακτηριστούν από την αστυνοµία».   283

 Χατζόπουλος Γ. χ.χ. Η ιστορία του τύπου της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Έκδοση του Συνδικάτου Τύπου της 277

Θεσσαλονίκης

 Κανδυλάκης (2008), σ.318278

 Παράρτηµα, συνέντευξη Κανδυλάκη279

 Παράρτηµα, συνέντευξη Χριστοδούλου280

 Όπως αναφέρει ο Κανδυλάκης (2008, ό.π., σ. 328), τον Αύγουστο του 1947 η µηνιαία κυκλοφορία της «Μακεδονίας» 281

έφτασε τα 1.118.480 φύλλα (εκ των οποίων 746.200 κυκλοφόρησαν στην επαρχία) έναντι συνολικά 510.270 φύλλων του 
«Φωτός» και 578.790 του «Ελληνικού Βορρά», σύµφωνα µε στοιχεία του Γραφείου Τύπου της Γενικής Διοίκησης

 Χριστοδούλου, ό.π., σ.71282

 Παράρτηµα, συνέντευξή Κούρτη 283
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 Ως παραδοσιακός βενιζελικός ο Γιάννης Βελλίδης τοποθετούταν ιδεολογικά στο χώρο των 

Φιλελευθέρων. Μέσα από τις σελίδες της «Μακεδονίας» δεν υποστήριξε µόνο το Κ.Φ. αλλά και τις 

διάφορες τάσεις που εκδηλώθηκαν από στελέχη του κεντρώου και φιλελεύθερου χώρου. Υποστήριξε 

οικονοµικά το Κόµµα Φιλελευθέρων πληρώνοντας όλα τα έξοδα της «Λέσχης Φιλελευθέρων» 

Θεσσαλονίκης, από το ενοίκιο και τα λειτουργικά έξοδα, µέχρι τους µισθούς των υπαλλήλων,  ενώ 284

το 1952 κατέβηκε ως υποψήφιος βουλευτής Θεσσαλονίκης, µε το συνασπισµό ΕΠΕΚ-Φιλελευθέρων 

(ο ίδιος µε το κόµµα των Φιλελευθέρων),  χωρίς όµως να προβάλλει την υποψηφιότητά του ούτε 285

κατ’ ελάχιστον µέσα από τις σελίδες της «Μ». Προφανώς η υποψηφιότητά του είχε σκοπό να 

στηρίξει το εγχείρηµα των δύο κοµµάτων του Κέντρου και όχι απαραίτητα την εκλογή του ιδίου. 

Είναι ενδιαφέρον ότι η κόρη του εκδότη δεν είχε καν υπόψιν της ότι ο πατέρας της υπήρξε υποψήφιος 

βουλευτής και ανέφερε ότι ο εκδότης «θεωρούσε ότι οι άνθρωποι του τύπου πρέπει να µπορούν να 

µένουν ελεύθεροι για να πουν αυτά που έχουν να πουν και να µη δεσµεύονται».  Κατά την ίδια ο 286

εκδότης είχε πολλές πολιτικές φιλίες, λέγοντας χαρακτηριστικά «αν πάρετε τον κατάλογο της 

Βουλής, τουλάχιστον οι 200 εκ των 300 ήταν φίλοι του. Στο γραφείο του ερχόντουσαν οι πάντες». 

Σύµφωνα µε τον Γιαγκιόζη, «ο Βελλίδης δεν ήθελε να είναι στο ενεργό πολιτικό σύστηµα και να 

εξουσιάζει, ήθελε από το παρασκήνιο να ελέγχει τους πολιτικούς».  Σύµφωνα µε όσα αναφέρει ο Μ. 287

Κανδυλάκης σε συνέντευξή του που δηµοσιεύεται στο Παράρτηµα, ο Βελλίδης ήταν υποψήφιος «σε 

αυτές τις εκλογές που ήτα καταδικασµένες να αποτύχουν…  Τότε ήταν “επιστρατευµένος” [από το 

Κόµµα Φιλελευθέρων], λόγω της επιβολής, της δυνάµεως και του κύρους που είχε. (…). Τότε που 

κατέβαινε ο Παπαγος για δεύτερη φορά ήταν βέβαιο ότι θα κέρδιζε. Αυτός [ο Βελλίδης] ήταν στο 

συνδυασµό ΕΠΕΚ -Φιλελευθέρων, µέχρι τότε ήταν κυβερνητικός συνδυασµός. Ο Βελλίδης µπήκε για 

να στηρίξει το συνδυασµό µε την παρουσία του. Ο κόσµος που έβλεπε τον Βελλίδη στο ψηφοδέλτιο, 

τον ταύτισε. Άλλωστε εκείνη την εποχή οι εφηµερίδες ήταν δακτυλοδεικτούµενες καταλάβαινε κανείς 

αν διαβάζει µια εφηµερίδα τι είναι πολιτικά».  Σύµφωνα µ τον Α. Κούρτη την περίοδο των 288

 Χριστοδούλου, ό.π., σ. 46284
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κεντρώων κυβερνήσεων στις αρχές του '50, «είχε κατορθώσει να προωθούνται άτοµα που είναι φίλοι 

της εφηµερίδας και του Βελλίδη σε κρατικές θέσεις, κυρίως υπουργοί, για να µπορεί να ασκεί 

πολιτική».    289

 Αµέσως µετά την ήττα των κεντρώων κυβερνήσεων Σοφούλη-Βενιζέλου, η εφηµερίδα 

αφιέρωσε εκτεταµένα άρθρα και πολυάριθµους πρωτοσέλιδους τίτλους και ρεπορτάζ για να πείσει για 

την αναγκαιότητα συνένωσης των δυνάµεων του Κέντρου.  Χαρακτηριστικό αυτού του κλίµατος 290

είναι το άρθρο µε τον εύγλωττο τίτλο «Ενωθήτε»: η εφηµερίδα λειτουργεί ως «φωνή του 

λαού» («Είµεθα πιστοί διερµηνείς της κοινής γνώµης») αλλά παράλληλα µιλά σε α’ πληθυντικό, 

υποδηλώνοντας ότι είναι στέλεχος  («Θα γίνωµε εύκολος λεία της άκρας δεξιάς και της άκρας 

αριστεράς») και φτάνει στο σηµείο να προειδοποιήσει τους ηγέτες του Κέντρου «δια τελευταίαν 

φοράν» (…) «ότι η υποµονή της µάζης έχει εξαντληθή».  Σε άλλο άρθρο  εφηµερίδα λειτουργεί ως 291

διαµεσολαβητής των απόψεων των ηγετών του δηµοκρατικού κέντρου οι οποίοι «απευθύνονται προς 

τον λαόν».  Σύµφωνα µε τον Βόδενα, στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 ο Βελλίδης αρχίζει περιοδείες 292

και συσκέψεις µε τοπικά στελέχη σε όλη τη Β. Ελλάδα, σε µια προσπάθεια να συνενώσει τις δυνάµεις 

του Κέντρου.  293

«Με την προτροπή του Βενιζέλου άρχισε να µπαίνει σε εφαρµογή ένα µεγάλο σχέδιο. Ο 

ίδιος (σ.σ. ο Βελλίδης) άρχισε περιοδείες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Πηγαίναµε από πόλη 

σε πόλη και βλέπαµε µία µία τις πολιτικές οργανώσεις των δηµοκρατικών κοµµάτων, 

τους βουλευτές, τους πολιτευτές, τα στελέχη και τους ψηφοφόρους σε κλειστές 

συγκεντρώσεις. Ταυτόχρονα άρχισε η ‘Μακεδονία’ την προβολή όλων αυτών των 

κινητοποιήσεων, τα παρουσίαζε δηλαδή σαν ειδήσεις. (…) τελικά κατάφερε εκεί γύρω 

στα τέλη του ’57 αρχές του ’58, δηλαδή µε σκληρή δουλειά δύο χρόνων σχεδόν, να φέρει 

κοντά τον κόσµο του Κεντρώου χώρου. Έλεγε ο Βελλίδης ‘’Να βάλουµε όλοι µια πλάτη, 

να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε αυτή τη λαίλαπα’’. Μια πλάτη. Έτσι έλεγε τη 

 Παράρτηµα, συνέντευξη Κούρτη 289
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συσπείρωση».   294

Στο παραπάνω απόσπασµα αποτυπώνεται η ισχύς του και η παρασκηνιακή εµπλοκή του µε τον χώρο 

των κεντρώων και φιλελεύθερων κοµµάτων. Το ρόλο του εκδότη στη δηµιουργία της Ε.Κ. 

επιβεβαιώνει και ο Βουργουτζής, αναδεικνύοντας τον Σοφοκλή Βενιζέλο και τον Ιωάννη Βελλίδη ως 

πρωτεργάτες του εγχειρήµατος της Ε.Κ.: 

«Ο Γιάννης Βελλίδης είχε στο νού του ένα σχέδιο, η εφαρµογή του οποίου θα 

αποδυνάµωνε την ισχύ της Δεξιάς παράταξης. Συγκεκριµένα σκόπευε να επιτύχει τη 

συγχώνευση όλων των δυνάµεων του Κέντρου, που θα αποτελούσε το αντίβαρο στην 

πλάστιγγα των συσχετισµών. (…) στις αρχές του 1958 µε προτροπή του Βενιζέλου και µε 

τη δική του µεθοδικότητα ο Βελλίδης έθεσε το σχέδιο για την ίδρυση της Ένωσης 

Κέντρου».  295

 Σύµφωνα µε τον Βόδενα, το τελικό σχέδιο για την Ε.Κ. καταστρώθηκε στο σπίτι του 

εφοπλιστή Τυπάλδου (στοιχείο που υποδηλώνει τη συνεργασία πολιτικών, επιχειρηµατιών και 

εκδοτών για τη δηµιουργία του νέου πολιτικού φορέα).  Η τελική συνάντηση των πολιτικών 296

αρχηγών των συνεργαζόµενων κοµµάτων πραγµατοποιήθηκε στην Ελβετία και έλαβαν µέρος οι Σ. 

Βενιζέλος, Στ. Στεφανόπουλος, Σπ. Μαρκεζίνης και Γ. Βελλίδης. Αν αυτή η αφήγηση είναι ακριβής, ο 

Βελλιδης ήταν ο µόνος εκδότης που συµµετείχε, στοιχείο ενδεικτικό της δύναµης και επιρροής του 

στον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκε. Σύµφωνα µε την περιγραφή του Βόδενα  «την πρώτη µέρα 

µίλησε ο Βελλίδης, που έκανε µια µεγάλη ανάλυση των δεδοµένων, ποια ήταν δηλαδή η κατάσταση. 

(…) η βασική πρόταση ήταν, θυµάµαι, να έχουν από κοινού οι τρεις αρχηγοί την πολιτική 

γραµµατεία του νέου κόµµατος. Ο Παπανδρέου θα ήταν ο Πρόεδρος. Αυτό ήταν σαφές».  Από την 297

πλευρά του ο Βουργουτζής περιγράφει ότι «ο Μαρκεζίνης φάνηκε πως δυσαρεστήθηκε. Στράφηκε 

προς τον Βελλίδη και του είπε ‘Θα βάλεις πρόεδρο τον Παπανδρέου;’ Ο «Γάτος» (σ.σ. το 

προσωνύµιο του Βελλίδη) γέλασε. ‘Μα αυτόν τον θέλουµε για ντελάλη’ απάντησε».  298

 Τη δεκαετία του ’60 ο εκδότης εγκαθίσταται στην Αθήνα και αρχίζει να έχει σηµαντική 

πολιτική ανάµειξη στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο Βουργουτζής αναφέρει ότι σε µια βίλα που 

 ό.π.294

 Βουργουτζης, ό.π., σ. 310295

 Χριστοδούλου, ό.π., σ.115 κ.εξ296

 ό.π.297

 Βουργουτζης, ό.π., σ.311298



A67

διατηρούσε στο Παλαιό Ψυχικό, έγιναν πολλές φορές συγκεντρώσεις πολιτικών, καταρτίστηκαν 

εκλογικοί συνδυασµοί και ορίστηκαν µέλη κυβερνήσεων.  Ενα χαρακτηριστικό περιστατικό που 299

περιγράφει ο ίδιος είναι ότι ότι ο Γ. Παπανδρέου ήθελε να ορίσει υφυπουρό Τύπου τον Γιάννη 

Παπαγεωργίου, εκδότη της «Αθηναϊκής» και βουλευτή της Ε.Κ., αλλά ο Βελλίδης φέρεται να 

απέτρεψε στον πρωθυπουργό, λέγοντάς του: «Προς Θεού πρόεδρε, ο Κεφάλας (σ.σ. προσωνυµιο του 

Παπαγεωργίου) θα µας τα κάνει µούσκεµα.  Ενώ όπως είδαµε βοήθησε στη δηµιουργία της Ε.Κ. 300

και υποστήριξε την κυβέρνηση Παπανδρέου, στην πορεία, και ειδικά µετά το θάνατο του Σοφοκλή 

Βενιζέλου, ο Βελλίδης φαίνεται να αλλάζει στάση. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την πρώτη 

κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησης της Ε.Κ, τη µη εκλογή προέδρου Βουλής µε την πρώτη 

ψηφοφορία, για την οποία ο Παπανδρέου είπε την περίφηµη φράση «εγίναµε η χλεύη των 

ηττηµένων», ο ίδιος µιλώντας στον Βελλίδη φέρεται να του είπε: «Μέχρι και τα µικρά παιδιά 

αντιλήφθησαν αυτό που έκανες» - εννοώντας κατά την Κ. Βελλίδη «αυτό που είχε κανονίσει ο 

πατέρας µου να συµβεί στη βουλή». .Αν η παραπάνω φράση του Παπανδρέου προς τον Βελλίδη 301

είναι ακριβής, αποτελεί ένδειξη της δύναµης που είχε ένας εκδότης περιφερειακής εφηµερίδιας 

απέναντι στον τότε πρωθυπουργό. Κατά την Κ.Βελλίδη, εκείνη την εποχή ο εκδότης θεωρούσε ότι ο 

Παπανδρέου είχε γίνει λίγο αλαζόνας και ήθελε να τον κάνει να χαµηλώσει τους τόνους.  Ο 302

Βουργουτζής υποστηρίζει ότι «η Ένωση Κέντρου δεν προχωρούσε όπως την είχαν σχεδιάσει οι 

Βενιζέλος, Βελλίδης και Στεφανόπουλος» και o Βελλίδης είχε αναφέρει σε πολιτικούς συντάκτες της 

εφηµερίδας ότι: «Ο Γέρος έχει χάσει τη δύναµη που του δώσαµε εµείς».  Αυτή η φράση είναι 303

ενδεικτική του ότι ο Βελλίδης λειτουργούσε όχι µόνο ως πολιτικό στέλεχος της Ε.Κ. αλλά και ως 

παράγοντας που προσέδωσε πολιτική δύναµη στον Παπανδρέου. Τι ήταν αυτό που δυσαρέστησε τον 

εκδότη; Κατά τον Βουργουτζή «η απόρριψη του σχεδίου Άτσεσον για το κυπριακό, που αποτελούσε 

ιδανική λύση, προκάλεσε έντονο σκεπτικισµό.  Ο «Γάτος» παρακολουθούσε τις εξελίξεις και 304

προβληµατιζόταν». Επιπλέον, κατά τον ίδιο συγγραφέα ο Βελλίδης ανησυχούσε γιατί ο αρχηγός της 

ΕΚ είχε να αντιµετωπίσει δύο προβλήµατα, το γιο του και τους κοµµουνιστές που αν ερχόταν στην 

 ό.π., σ.315299

 ό.π., σ.311300

 Βελλίδη, ό.π., σ.135301

 ό.π248302

 Βουργουτζής, ό.π., σ.334303

 ό.π.304



A68

εξουσία, φοβόταν ότι θα οδηγούσαν την Ελλάδα στο χάος.  Ο Βελλίδης φαίνεται να θορυβείται από 305

τις πολυήµερες διαδηλώσεις για την τήρηση της συνταγµατικής νοµιµότητας (αρ.114 Συντάγµατος 

1952) που ξέσπασαν αµέσως µετά τα γεγονότα της 15ης Ιουλίου και την παραίτηση του Παπανδρέου. 

Ο Βουργουτζής αποδίδει στον εκδότη την εξής αποστροφή:  

«Μερικά ‘παιδιά’ από έξω τα γνωρίζουν αυτά και σκέφτονται να βάλουν στο παιχνίδι 

τους στρατηγούς για να βρει η χώρα την ηρεµία της. Τι είναι αυτές οι κραυγές στους 

δρόµους; ‘ένα ένα τέσσερα; Είναι κατάσταση αυτή; Θα ρίξουµε, λοιπόν, το Γεώργιο 

Παπανδρέου για να έρθει άλλη κυβέρνηση που θα βάλει τα πράγµατα στη θέση 

τους’’».   306

Το παραπάνω απόσπασµα δείχνει ότι ο εκδότης µαζί µε άλλους (α’ πληθυντικό) πίστευε ότι µπορεί να 

ρίχνει και να ανεβάζει κυβερνήσεις. Κατά τον Βοδένα, η µεταστροφή του Βελλίδη απέναντι στον 

Γεώργιο Παπανδρέου οφείλεται στο ότι είχε θορυβηθεί από  τα γεγονότα της εποχής (υπόθεση 

Ασπίδα, σαµποτάζ στον Έβρο, εξελίξεις στο κυπριακό), φοβόταν ότι ο Παπανδρέου θα µπορούσε να 

προσεγγίσει την αριστερά, και η κατάσταση θα µπορούσε να ξεφύγει  µε απρόβλεπτες συνέπειες: 

«Για τον Βελλίδη ο εφιάλτης ήταν ένας τρίτος γύρος αναµέτρησης Αριστεράς-Δεξιάς. 

Όπως για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο µόχθησε µε τον Βενιζέλο και τον Παπανδρέου να 

ρίξει την ΕΡΕ και να γίνει η Ένωση Κέντρου, να αποφύγει ο τόπος µια νέα εµφύλια 

σύγκρουση, έτσι για τον ίδιο σκοπό συνήργησε στην αποστασία.».  307

Σύµφωνα µε τον ίδιο «αυτός ο κολοσσός µε τις δηµοκρατικές περγαµηνές στήριξε την Αποστασία. 

Έγινε πιο αντιδραστικός από τους αντιδραστικούς» όταν: 

«πέσανε θεοί και δαίµονες για να πείσουν τον Γάτο ότι ήταν θέµα χρόνου ο Παπανδρέου 

να τα βρει µε τους κοµµουνιστές. Όλοι δούλευαν προς αυτή την κατεύθυνση. Να 

στρέψουν τον Βελλίδη- και άλλους φυσικά- κατά του Παπανδρέου. (…) Το τι περνούσε 

από το γραφείο της Μητροπόλεως δε λέγεται. Διπλωµάτες, στρατιωτικοί, βουλευτές, 

πολιτευτές. Φυσικά και ο ξένος παράγων. (…) Ο Σωσσίδης πχ, ένας από τους πιο ικανούς 

διπλωµάτες, άνθρωπος όµως των ανακτόρων, επίσης ο Αχιλλέας Μπουντουβής που ήταν 

πρώην γραµµατέας του Στέφανου Στεφανόπουλου. Οι στρατηγοί Τσολάκας και 

Γεννηµατάς. Ο Πέτρος Γαρουφαλλιάς, ο Παπαλαζάρου, ο Μανωλόπουλος, ο Τζον 

 ό.π.305
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Πάππας. Εµφανίστηκε κι εκείνος ο περίεργος ελληνοαµερικανός που τον λέγαµε 

Καλλιθέα».  308

Κατά τον Μέρτζο «ο Βελλίδης και ο Λαµπράκης, τα δύο βενιζελικά συγκροτήµατα οργάνωσαν την 

αποστασία», µε στόχο «να σταµατήσει η σύγκρουση του Παπανδρέου µε τον βασιλιά και όταν δεν 

µπόρεσαν, να δηµιουργηθεί [λύση] πάλι µέσα από την Ένωση Κέντρου. Δηλαδή δεν ήθελαν να τη 

διασπάσουν».   Σύµφωνα µε την εκτίµηση που διατύπωσε ο Α. Κούρτης σε συνέντευξη του στο 309

πλαίσιο της παρούσας εργασίας, ο Βελλίδης είχε πληροφορίες ότι προχωρά το σχέδιο για την 

επιβολή δικτατορίας και βλέποντας πως εξελίσσεται η κατάσταση προσπάθησε να στηρίξει την 

κυβέρνηση, µια κυβέρνηση µητσοτακική ουσιαστικά, η οποία µπορούσε να δηµιουργήσει συνθήκες 

οµαλότητας στη χώρα.  310

 Ως προς την εµπλοκή του εκδότη στα γεγονότα της αποστασίας, πέρα από τις αφηγήσεις 

ανθρώπων που τον γνώρισαν υπάρχουν και ορισµένα στοιχεία. Το γεγονός ότι ο Βελλίδης ήταν από 

τους εκδότες που προωθούσαν και µπορούσαν να επιβάλλουν τη «λύση Στεφανόπουλου» αναφέρεται 

και σε µερικώς αποχαρακτηρισµένο τηλεγράφηµα της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, µε 

ηµεροµηνία παραλαβής 24 Ιουλίου 1965. Ο αποστολέας του ενηµερώνει την Ουάσιγκτον ότι η 

κατάσταση δεν έχει εξελιχθεί σε τέτοιο σηµείο που η στάση των ΗΠΑ µπορεί να έχει αποφασιστικό 

ρόλο και σηµειώνει ότι προς το παρόν η πρεσβεία τηρεί διακριτική στάση.  Αναφορικά µε τη λύση 311

Στεφανόπουλου αναφέρει ότι: «προσέξαµε ότι αυτή η φόρµουλα εξαρτάται από τη βούληση του 

Στεφανόπουλου και ορισµένων άλλων ηγετικών στελεχών της Ε.Κ και ιδιαίτερα εφηµερίδων όπως 

«Το Βήµα», «Τα Νέα» και «Μακεδονία» να την επιβάλλουν στον Παπανδρέου ή να συνεχίσουν χωρίς 

αυτόν».  Στις 26 Ιουλίου 1965 οι πρώην υπουργοί Στ. Στεφανόπουλος, Η. Τσιριµώκος, Π. Κατσώτας 312

και Σ. Παπαπολίτης και οι εκδότες Χρ. Λαµπράκης του «Βήµατος» και των «Νέων», Ι. 

Παπαγεωργίου της «Αθηναϊκής» και Ι. Βελλίδης της «Μακεδονίας» υπέγραψαν πρωτόκολλο για 

 ό.π., σ.135308

 Παραρτηµα, συνέντευξη Μέρτζου309

 Παράρτηµα, συνέντευξη Κουρτη 310

 US Department of State, Office of the Historian. Το εν λόγω έγγραφο εντοπίζεται στο σύνδεσµο http://311

history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v16 προσπελάστηκε 25/6/2014 και παρατίθεται στο Παράρτηµα. Η 
µετάφραση του αποσπάσµατος έγινε από τη γράφουσα.

 Ό.π.312
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συµβιβαστική λύση στην κρίση, µε εντολή στον Στεφανόπουλο.  Την ύπαρξη του Πρωτοκόλλου 313

αποκάλυψε η εφηµερίδα Ελευθερία του Π. Κόκκα στις αρχές Αυγούστου και λίγες µέρες αργότερα το 

παραδέχτηκε σε δηλώσεις του και ο Στεφανόπουλος, χωρίς να κατονοµάζει τους τρεις εκδότες,  ενώ 314

και «Το Βήµα» παραδέχεται την ύπαρξη του πρωτοκόλλου αλλά υποβαθµίζει τη σηµασία του.  315

Σύµφωνα µε τον Παπαδηµητρίου το «πρωτόκολλο» χαρακτήριζε τη διακήρυξη του Γ. Παπανδρέου 

για τη διενέργεια νέων εκλογών «απρόσφορον» και ικανή «[...] να οδηγήση τον τόπον εις νέον 

Eθνικόν διχασµόν λόγω του αφευκτώς τεθησοµένου εκ των κάτω πλέον καθεστωτικού ζητήµατος µε 

ολεθρίας διά το Έθνος συνεπείας [...]» και ψήφιζε να δεχθεί ο αρχηγός της Ένωσης Kέντρου «[...] να 

σχηµατίσει Kυβέρνησιν ο δεύτερος τη τάξει εις το κόµµα µας κ. Στεφ. Στεφανόπουλος».  Ο 316

Βελλίδης συµµετείχε στις πυρετώδεις συσκέψεις στελεχών της Ε.Κ. προκειµένου να βρεθεί µια λύση 

και να αρθεί το αδιέξοδο. Ήταν µεταξύ των τριών εκδοτών που επισκέφθηκαν τον Γ. Παπανδρέου στο 

Καστρί (µαζί µε τους βουλευτές Στεφανόπουλο, Τσιριµώκο, Παπαπολίτη και Μπαλτατζή και τους 

εκδότες Λαµπράκη και Παπαγεωργίου) το βράδυ της Παρασκευής 6 Αυγούστου για να τον πείσουν 

να υιοθετήσει την τρίτη λύση, δηλαδή να υποστηρίξει κυβέρνηση Στεφανόπουλου και ο ίδιος να 

κρατήσει την αρχηγία του κόµµατος.  Όπως αναφέρει ο Α. Παπανδρέου «Τις πρωινές ώρες άρχισε η 317

προετοιµασία του επόµενου βασιλικού πραξικοπήµατος. Ο εκδότης του «Βήµατος» και των «Νέων» 

Χρήστος Λαµπράκης, ετοίµαζε την επόµενη φάση σε στενή συνεργασία µε τον εκδότη της 

«Μακεδονίας» Γιάννη Βελλίδη».  Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η εφηµερίδα «Ελευθερία» την 318

 Λιναρδάτος Σπ. (2010) Απο τον εµφύλιο στη χούντα 1936-1967 τ. Δ. Αθήνα: Δηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη, 313

σ.562

 «Μ» 18.8.1965: «µετά µακράς συζητήσεις την 26ην Ιουλίου ε.ε. υπεγράφη πρωτόκολλον καθορίζον τα σηµεία επί των 314

οποίων θα έπρεπε να επέλθη η συµφωνία µε τον βασιλέα. Το πρωτόκολλον υπεγράφη υπό των κ.κ. Σ. Στεφανόπουλου, Η. 
Τσιριµώκου, Σ. Παπαπολίτη, Π. Κατσώτα ως και των τριών εκδοτών δηµοκρατικών εφηµερίδων»

 «Το Βήµα» 18.8.1965: «Εις ό,τι όµως αφορά το ''πρωτόκολλον'' το οποίον αναφέρει ο κ. Στεφανόπουλος, 315

πρωτόκολλον συνταχθέν προ της πτώσεως της κυβερνήσεως Νόβα-Μητσοτάκη πρέπει να υπογραµµίσοµεν ότι ουδέ καν 
το κείµενον ανεφέρθη ορθώς. Ιδού το ακρβες κείµενον του ''πρωτοκόλλου'' αυτού, του οποίου το πρωτότυπον, 
υπογεγγραµµένον, φυλάσσεται υφένός των ''εκδοτών των δηµοκρατικών εφηµερίδων'': Τι θα ζητηθεί απο την Α.Μ. τον 
βασιλέα; 1. Άµεσος παραίτησις της κυβερνήσεως Νόβα, 2. Ανάθεσις εντολης άνευ περιορισµών και όρων, 3.48ωρος 
προθεσµία προς εξασφάλισιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως της Κοινοβουλευτικής Οµάδος δια ψηφοφορίας κατόπιν 
συνεννοήσεως µετά του κ. Παπανδρέου. 4. Προπαρασκευή δι' εκλογάς και εισήγησις προς διάλυσιν της Βουλής εν ευθέτω 
χρόνω µετά την εξασφάλισιν των απαραίτητων προϋποθέσεων.»

 Παπαδηµητρίου, N. 1986. Aπό την Ένωση Kέντρου στην Aποστασία. Aθήνα: Pοές, σ. 335316

 Λιναρδάτος, ό.π., σ.574317

 Παπανδρέου, Α. 2006. Η δηµοκρατία στο απόσπασµα. Αθήνα: Λιβάνης, σ. 262318
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Κυριακή 8 Αυγούστου, οι εκδότες Λαµπράκης, Παπαγεωργίου Βελλίδης συµµετείχαν σε µυστική 

σύσκεψη στην οικία του Τζ.Σωσσίδη για την προώθηση της λύσης Στεφανόπουλου.  Εάν το 319

ρεπορτάζ της «Ελευθερίας είναι ακριβές, συνάγουµε το συµπέρασµα ότι στη σύσκεψη που θα 

καθόριζε τη στάση της Ε.Κ. συµµετείχαν εκτός του αρχηγού και στελεχών του κόµµατος και οι 

εκδότες του ΔΟΛ, της «Μακεδονίας» και της «Αθηναϊκής» οι οποίοι κατά τα φαινόµενα είχαν και 

ρόλο και λόγο στα τεκταινόµενα. Την εποµένη, 9 Αυγούστου  οργισµένοι κεντρώοι αναγνώστες 

έκαιγαν φύλλα των «Νέων», του «Βήµατο», της «Αθηναϊκής» και σε µικρότερη έκταση στη 

Θεσσαλονίκη της «Μακεδονίας», όπως επιβεβαιώνεται στις συνεντεύξεις που παρατίθενται στο 

Παράρτηµα.  Μάλιστα, σύµφωνα µε τον Α. Κούρτη, συγκεντρώθηκαν µπροστά στη «Μακεδονία» 

στην Τσιµισκή και φώναζαν «Βελλίδη συµµορφώσου».  Όταν ο Παπανδρέου διαπίστωσε την 320

µεταστροφή του Βελλίδη «τον αναζητούσε στα τηλέφωνα αλλά είχαν εντολή να µην τον συνδέω. 

Έλεγα διάφορα παραµύθια. Τότε ήταν που σε µια συνάντησή τους ο Γέρος είπε στο Βελλίδη ‘’Γιάννο, 

στα προφορικά πας καλά, αλλά στα γραπτά όχι’’.  Ο Βουργουτζής αποδίδει τη φράση λίγο 321

διαφορετικά, αναφέροντας: «Μπροστά ήµουν όταν είπε ‘’Γιάννη στα γραπτά παίρνεις άριστα, στα 

προφορικά το παίζεις αλλιως, παίρνεις µηδέν’’. Δεν τον έδινε τόσο µεγάλη σηµασία ο Βελλίδης».  322

Ο Μέρτζος µεταφέρει το περιστατικό ως εξής: «Και εκεί του είπε µια µέρα, ‘’είδατε κύριε πρόεδρε 

 «Ελευθερία» 8.8.1965. «Τα µέλη της οµάδος του παρασκηνίου ήρχισον να καταφθάνουν εις Καστρί (…) 10.55’ 319

έφθασαν οι κ.κ. Τσιριµώκος και Βελίδης, αργότερον ο κ. Στεφανόπουλος και µετ’ολίγον ο κ. Λαµπράκης συνοδευόµενος 
από τους κ.κ. Αθ. Κανελλόπουλον και Παπακωνσταντίνου. Προσήλθον επίσης και συµετέσχον εις την σύσκεψιν οι κ.κ. 
Μπαλτατζής και Παπαγεωργίου (ο εκδότης της «Αθηναϊκής»). Εις το Καστρί ευρίσκεντο επίσης και οι εκδόται της 
εφηµερίδος «Έθνος» αλλ’αυτοί δεν συµµετέχον της συσκέψεως». 

 Ο Α. Κούρτης στη συνέντευξή του (Βλ. Παράρτηµα) υποστηρίζει ότι ο πλέον στενός συνεργάτης του εκδότη και επι 320

πολλά χρόνια διευθυντής της «Μακεδονίας» Γ. Ιωαννίδης είχε συγκρουστεί µαζί του, γιατί ο Βελλίδης ήθελε και η 
«Θεσσαλονίκη» να µετατοπίσει την πολιτική της γραµµή. «Ο Ιωαννίδης ήθελε να παραµείνει στον αριστερό χώρο ενώ ο 
Βελλίδης έλεγε ότι έπρεπε να την «µαζέψουµε» λίγο να µην είναι τόσο ακραία εναντίον της αποστασίας. Ο Κώστας 
Τσίρος ήταν τότε υποψήφιος δήµαρχος που ήταν εναντίον των αποστατών και τον στήριζε ο Ιωαννίδης, αλλά ο Βελλίδης 
δεν ήθελε γιατί στήριζε τον άλλον τον Κρητικό, τον Παπαηλιάκη». 

 Χριστοδούλου, ό.π. σ.137.  Για το ίδιο περιστατικό ο Βουργουτζής αναφέρει στη συνέντευξη που δηµοσιεύεται στο 321

Παράρτηµα ότι ο Παπανδρέου είπε: ««Γιάννη στα γραπτά παίρνεις άριστα, στα προφορικά το παίζεις αλλιως, παίρνεις 
µηδέν» και ο Μέτζος, επίσης στη συνέντευξη που δηµοσιεύεται στο Παράρτηµα ότι ο Βελλίδης του είπε µια µέρα, 
«είδατε κύριε πρόεδρε πόσο σας υποστηρίζω;» και ο Παπανδρέου απάντησε «Γιάννη εις τα γραπτά λαµβάνεις άριστα, εις 
τα προφορικά όχι». Ο Αθανασιάδης επικαλείται σε συνέντευξή του που δηµοσιεύεται στο Παράρτηµα κάποιον αυτόπτη 
µάρτυρα που του µετέφερε τη φράση ως εξής µετέφερε αυτόπτης µάρτυρας, «Γιάννη στα προφορικά σου παίρνεις άριστα 
στα γραπτά σου µηδέν”. Επειδή είναι δύσκολο να ήταν παρόντες ο Μέρτζος Από τα παραπάνω εικαζουµε ότι το 
περιστατικό θα πρέπει να είχε συζητηθεί στους κύκλους της Θεσσαλονίκης και να µεταφερόταν από στόµα σε στόµα.

 Βλ. Παράρτηµα συνέντευξη Βουργουτζή322
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πόσο σας υποστηρίζω;’’ Του λέει ο Γέρος, ο οποίος ήταν αµίµητος, ‘’Γιάννη εις τα γραπτά λαµβάνεις 

άριστα, εις τα προφορικά όχι’’. Ήξερε ότι προφορικά έκανε τα αντίθετα…».  Όπως και να ειπώθηκε 323

η φράση, φανερώνει τη διπλή στάση που προσπαθούσε να κρατήσει ο Βελλίδης- ως εκδότης και 

επιχειρηµατίας που ενδιαφερόταν για την κυκλοφορία της εφηµερίδας του παρέµενε υπέρ του 

Παπανδρέου, ως στέλεχος της Ε.Κ. συµµετείχε στις παρασκηνιακές διεργασίες για την «τρίτη λύση».  

Όταν δυο χρόνια αργότερα επιβλήθηκε η χούντα ο Βόδενας υποστηρίζει ότι άκουσε τον Βελλίδη που 

είπε στον Αχιλλέα Μπουντουβή (συνεργάτη του Στεφανόπουλου και φίλο του Βελλίδη): ‘’Δεν έπρεπε 

να τον φάµε τον Γέρο Αχιλλέα’’».  324

Τόσο ο Χριστοδούλου όσο και η Κ. Βελλίδη, σε συνεντεύξεις που παραχώρησαν στο πλαίσιο 

της παρούσας εργασίας αναφέρουν ότι ο εκδότης ήξερε ή προέβλεπε τη δικτατορία, βάσει 

πληροφοριών από πηγές του. Η κόρη του αναφέρει: «Ο πατέρας µου έβλεπε τη χούντα να έρχεται. 

Έβλεπε ότι κάποια στιγµή θα εξελιχθεί όλος αυτός ο αναβρασµός (και µε τα γλωσσολογικά του 

Παπανούτσου και µε το 114 κλπ). Έβλεπε ότι όλοι κατέβαιναν στους δρόµους έβλεπε να 

δηµιουργείται µια τροµακτική αναστάτωση και έβλεπε ότι θα καταλήξουµε κάποια στιγµή, και από 

πληροφορίες που είχε βέβαια…ότι θα φτάσουµε κάποια στιγµή στο να έχουµε µία δικτατορία εκ 

νέου, για να µπουν τα πράγµατα στη θέση τους. Το ήξερε δηλαδή, το έλεγε πολύ συχνά: «καλά, καλά, 

περιµένετε, θα γίνει κάτι, θα γίνει µια χούντα».  Ο Βοδενας αφήνει να εννοηθεί ότι δεν περίµενε 325

αυτή  τη χούντα, από τους συγκεκριµένους πραξικοπηµατίες, (ενδεχοµένως να περίµενε βασιλικό 

κίνηµα) . Μάλιστα ο Χριστοδούλου αναφέρει ότι µε εντολή του εκδότη ο ίδιος πήγε στις Βρυξέλλες 326

να ειδοποιήσει τον Βασίλη Εφραιµίδη παλιό βουλευτή της ΕΔΑ, να το σκάσει γιατί θα συλληφθεί.  327

Ο Βουργουτζής αναφέρει σε συνέντευξή του για την παρούσα εργασία ότι «ποτέ δεν τόλµησε 

χουντικός να περάσει το κατώφλι της εφηµερίδας».  Ο Πεκλάρης αναφέρεται σε ένα περιστατικό 328

κατά το οποίο ο τότε διοικητής της ΚΥΠ Β. Ελλάδος Στέφανος Καραµπέρης κάλεσε τον Βελλίδη µε 

τρόπο επιτακτικό, κάτι που ενόχλησε τον εκδότη, ο οποίος του απάντησε «ναι θα ‘ρθω Στέφανε στο 

γραφείο σου, αλλά κοίταξε, εγώ έχω περάσει εποχές που κάτι συνταγµατάρχες σαν εσάς τους 

 Βλ Παράρτηµα συνέντευξη Βουργουτζή323

 Χριστοδούλου, ό.π. 136324

 Παραρτηµα, συνέντευξη Βελλίδη325

 Χριστοδούλου ό.π., σ.137326

 Παράρτηµα, συνέντευξη Χριστοδούλου327

 Παραρτηµα, συνέντευξη Βουργουτζη328
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καθαρίζαν παιδάκια µε πέτρες στο δρόµο».  Μετά την πτώση του Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη 329

ο Καραµπέρης µε πολιτικά και µε τραγιάσκα ήρθε στο γραφείο του Βελλίδη για προστασία, γιατί 

«τον θεωρούσαν κεντρικό πρόσωπο τον Βελλίδη, πρόσωπο µε επιρροή. Οπουδήποτε µπορούσε να 

σηκώσει το τηλέφωνο ο Βελλίδης και να έχει επιρροή. Οπουδήποτε. Και στον καλό και στον 

κακό».  Πάντως όπως αναφέρει ο Χριστοδούλου στη συνέντευξη του, ο Βελλίδης του είχε 330

εξοµολογηθεί ότι οι χουντικοί είχαν βάλει κοριούς και παρακολουθούσαν το γραφείο του νύχτα µέρα 

για να ξέρουν τις σχέσεις του, τον συνέλαβαν στο αεροδρόµιο γιατί είχε µερικά παραπάνω 

χαρτονοµίσµατα και επίσης κατασκεύασαν κατηγορία ότι έπαιρνε παράτυπα λεφτά ως πρόεδρος της 

ΔΕΘ.  Ακόµα και κατά τη διάρκεια της Χούντας ο εκδότης διατηρούσε ένα εξαιρετικό δίκτυο 331

πληροφοριών και σύµφωνα µε όσα αναφέρει ο Α. Κούρτης στη συνέντευξη που παρατίθεται στο 

Παράρτηµα, ο Βελλίδης είναι αυτός που ειδοποίησε τον Μακάριο ότι η χούντα του Ιωαννίδη 

σχεδίαζε τη δολοφονία του.  332

 Κατά τη διάρκεια της χούντας, ο Βελλίδης ενίσχυε οικονοµικά τους πολιτικούς, οι οποίοι 

είχαν φύγει µε τη δικτατορία στο εξωτερικό, υποστηρίζει ο Μέρτζος, και «µε αυτές τις “αποσκευές” 

στη µεταπολίτευση έγινε πανίσχυρος. Η αποκορύφωση της δυνάµεως του έγινε µετά τη 

µεταπολίτευση».  Μετά την χούντα o Βελλίδης στήριξε ξεκάθαρα τον Καραµανλή, ειδικά το πρώτο 333

διάστηµα που ακόµα υπήρχε ένας φόβος για το ποια θα είναι η κατάληξη της µεταπολίτευσης. Κατά 

τον Χριστοδούλου ο Βελλίδης ήθελε να βοηθήσει τότε τη δεξιά να σταθεροποιηθεί.  

 334

1.2.2 Οι σχέσεις του Βελλίδη µε τους πολιτικούς της εποχής 

 Σύµφωνα µε τον έµπιστο οδηγό του, «ο Βελλίδης όπως και ο πατέρας του ήταν βενιζελικός. 

Στη δεκαετία του ’50 ο Βελλίδης λάτρεψε δύο ηγέτες (…) τον Σοφοκλή Βενιζέλο και τον Νικόλαο 

Πλαστήρα» µε τους οποίους είχε και προσωπικές σχέσεις. «Τσαλδάρηδες, Παπάγοι, Κανελλόπουλοι 

του ήταν αδιάφοροι, αν όχι άγνωστοι. Τον Γέρο (σ.σ. Γεώργιο Παπανδρέου) τον σεβόταν αλλά µέχρι 

 Παράρτηµα, συνέντευξη Πεκλαρη329

 ό.π.330

 Παράρτηµα, συνέντευξη Χριστοδούλου331

 Παράρτηµα, συνέντευξη Κουρτη332

 Παράρτηµα, συνέντευξη Μέρτζο333

 Παράρτηµα, συνέντευξη Χριστοδούλου 334
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εκεί. Όσο για τον Καραµανλή δεν είχαν πολλά πάρε δώσε τότε».  Αυτά αναφέρει ο έµπιστος του 335

Βελλίδη Λ. Βόδενας, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα πρωτοσέλιδα της εφηµερίδας (βλ. κεφάλαια 

4ο-8ο). Ο Βελλίδης εκτιµούσε τον Σοφούλη, φιλοξένησε πολλές φορές άρθρα του, τον υποστήριξε 

κατά τη διακυβέρνησή του την περίοδο του εµφυλίου, ενώ όπως είδαµε και στην ενότητα 1.1.1. η 

«Μ» θεωρούταν όργανο του Κόµµατος των Φιλελευθέρων του Σοφούλη (σηµειωτέον ότι τότε ο 

Βενιζελος τηρούσε αποστάσεις από την επίσηµη πολιτική του Κ.Φ.).  Όταν πέθανε ο Σοφούλης η 336

εφηµερίδα κυκλοφόρησε µε µαύρη πλαισίωση πένθους σε όλο το πρωτοσέλιδο, ενώ η λεζάντα κάτω 

από τη φωτογραφία του έγραφε "ο παρακλητός", φανερώνοντας την εγγύτητα του εκδότη προς τον 

εκλιπόντα.  Μεγάλο σεβασµό έτρεφε απέναντι στον Πλαστήρα, τον οποίο εκτιµούσε και για το 337

γεγονός ότι δεν πλούτισε από την πολιτική. Ο Βόδενας περιγράφει ένα περιστατικό όπου ο Βελλίδης 

επισκέπτεται τον ασθενή Πλαστήρα στο φτωχικό σπίτι του και εντυπωσιάζεται από τον λιτό τρόπο 

ζωής του.  Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο µεταπολεµικό φύλλο της «Μ» δηµοσιεύεται 338

συνέντευξη του τότε πρωθυπουργού Ν. Πλαστήρα. Η εφηµερίδα δηµοσίευσε πολλές φορές άρθρα 

του, κράτησε γραµµή ίσων αποστάσεων µεταξύ του ιδίου και του Βενιζέλου. Όταν έφυγε από την 

ζωή η εφηµερία κάλυψε την κηδεία του µε  εκτεταµένα ρεπορτάζ,  και τον χαρακτήρισε ως «τον 339

ηρωϊκότερον στρατιώτην», «αδάµαστον λαϊκόν ηγέτην», «εθνικό ήρωα».    340

 Η πιο σηµαντική πολιτική αλλά και προσωπική φιλία ήταν αυτή µε τον Σοφοκλή Βενιζέλο. 

Ενώ τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια η «Μ» υποστηριξε τον Σοφούλη, που ήταν εξάλλου αρχηγός του 

Κ.Φ. , την περίοδο 1950-1952, εδραιώνεται η υποστήριξη της εφηµερίδας προς την Σοφοκλή 

Βενιζέλο. Αυτή η υποστήριξη θα συνεχίσει µέχρι το τέλος της ζωής του, ακόµα και όταν οι 

προσπάθειες ενοποίησης του κέντρου αποτυγχάνουν και ο Βενιζέλος διασπά το Κ.Φ.  Σύµφωνα µε 341

 Χριστοδούλου, ό.π., σ.39335

  Νικολακόπουλος, ό.π. σ.59336

 «Μ» 25.6.1949337

 Χριστοδούλου, ό.π., σ. 40338

 «Μ» 28.7.1953 «Η Ελλάς θρηνεί τον Ν. Πλαστήραν». Το θέµα καλύπτει τη µισή έκταση της πρώτης σελίδας, που 339

φέρει µια µεγάλη µαύρη γραµµή πένθους. Δηµοσιεύεται φωτογραφία των Βενιζέλου και Παπάγου, στο προσκέφαλο του 
νεκρού.

 «Μ» 29.7.1953 «Ως εθνικός ήρως κηδεύεται ο Πλαστήρας». Σε πεντάστηλο σκίτσο απεικονίζεται φωτογραφία του 340

Πλαστήρα και µπροστά της να στέκεται µια γυναίκα που φορά την παραδοσιακή µακεδονίτικη στολή και κρατά εις 
ένδειξη πένθους ένα αναµµένο κερί. Η λεζάντα γράφει «Η ‘’Μακεδονία’’ δεν θα λησµονήση ποτέ τον λευκόν στρατιώτην 
της Δηµοκρατίας».

 Βλ. 6ο κεφάλαιο.341
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τον Βόδενα ο Βελλίδης γνώρισε τον Βενιζέλο το 1952, µέσω του αρχισυντάκτη της «Μ» Γ. Ιωαννίδη- 

µάλιστα στις βουλευτικές εκλογές της ίδιας χρονιάς ο εκδότης ήταν υποψήφιος των Φιλελευθέρων.  342

Ο Βενιζέλος προωθούσε διάφορα σχέδια και απόψεις του, που παρουσιαζόταν ως ειδήσεις στη 

«Μακεδονία», για να µετρήσει τις αντιδράσεις του κόσµου.  Σύµφωνα µε την Κατερίνα Βελλίδη «η 343

φιλία τους ξεπερνούσε την αδερφική»  ενώ ο Βουργουτζής υποστηρίζει ότι ο Βελλίδης, που δεν 344

δάκρυσε ποτέ, έκλαψε στην κηδεία του Σοφοκλή, µαζί µε τον Ωνάση.  Σύµφωνα µε τον Βόδενα, ο 345

Βελλίδης στον µόνο πολιτικό που αναγνώριζε πολιτική µεγαλοφυΐα και µετριοπάθεια ήταν στον 

Σοφοκλή Βενιζέλο.  Σύµφωνα µε τον ίδιο, ο Βενιζέλος θαύµαζε τον Βελλίδη για το µυαλό του, τη 346

ντοµπροσύνη του και το γεγονός ότι δεν υπήρχε σκοπιµότητα σε αυτή τη φιλία. Η σχέση αυτή υπήρξε 

αδιατάρακτη. Η στενή φιλική τους σχέση των δύο ανδρών, αποτυπώνεται και στον αριθµό των 

άρθρων του Βενιζέλου που φιλοξένησε η «Μ». Όταν υπήρχε διάσπαση µεταξύ των δυνάµεων του 

κέντρου, η «ζυγαριά» της εφηµερίδας άλλοτε διακριτικά και άλλοτε ξεκάθαρα έγερνε προς τη µεριά 

του Βενιζέλου, όταν δε ήταν εκτός κυβέρνησης, η «Μακεδονία» ήταν η αντιπολιτευτική φωνή του 

Βενιζέλου. Το γεγονός ότι ο Βελλίδης ήταν ένα πρόσωπο της απολύτου εµπιστοσύνης του Βενιζέλου 

επιβεβαιώνεται και από την αναφορά του Κ. Καραµανλή, ότι όταν τον Ιανουάριο του 1956 ο Σ. 

Βενιζέλος του πρότεινε εκλογική συνεργασία, το έπραξε µε «αγγελιαφόρους» του µηνύµατος τους 

κ.κ. Κατάβολο και Βελλίδη, αλλά ο ίδιος το αρνήθηκε, µη θέλοντας να έχει σχέση µε τα παλιά 

κόµµατα και επιδιώκοντας να µετρήσει τις δυνάµεις της ΕΡΕ.  Αυτό σηµαίνει ενδεχοµένως και ότι 347

υπήρχε δίαυλος επικοινωνίας µεταξύ Βελλίδη και Καραµανλή.  

Οι σχέσεις του Βελλίδη µε τον Παπανδρέου οριζόταν πάντοτε ανάλογα µε τις σχέσεις που είχε 

ο Βενιζέλος µε τον Παπανδρέου. Ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρει ότι «ο Σοφοκλής είχε έναν πάρα πολύ 

σκληρό πυρήνα δικό του, αφοσιωµένο, βουλευτές, στελέχη και εφηµερίδες. Είχε τη ''Μακεδονία''. Ο 

Βελλίδης ήταν το φόβητρο εκείνη την εποχή του Γέρου. Ένα άρθρο της Μακεδονίας ανέτρεπε τον 

 Χριστοδουλου, ό.π., σ.84342

 ό.π.343

 Βελλίδη, ό.π., σ.130344

 Βουργουτζής, ό.π., σ.328345

 Χριστοδούλου, ό.π, σ.84346

 Καραµαλής (2010) «Οι σχέσεις µου µε τους αντιπάλους» στο Λαµπρίας, Τ. Καραµανλής ο φίλος, Αθήνα: 347

Δηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη, σ.324. Είναι ενδιαφέρον ότι το Μάρτιο του ίδιου έτους η «Μ» δηµοσιεύει σε 
πρωτοσέλιδο ακριβώς το αντίθετο. «Μ» 29.3.1956 «Ο κ. Σ. Βενιζέλος επιβεβαιοί ότι ο κ. Καραµανλής του επρότεινε 
σύµπραξιν. Ο αρχηγός όµως της ΦΔΕ την απέκρουσε και υπέδειξε τον σχηµατισµόν νέας ευρυτάτης συνεργασίας 
κυβερνήσεως» (σ.σ. για την αντιµετώπθση του κυπριακού)
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Παπανδρέου και κυριολεκτικά τον τίναζε στον αέρα».  Σύµφωνα µε τον Βόδενα, όποτε ο Γεώργιος 348

Παπανδρέου έβλεπε το δίδυµο Βελλίδη-Κόκκα (σ.σ. της εφηµερίδας «Ελευθερία») να ανεβαίνουν 

στο Καστρί έλεγε «Ωχ, έρχονται τα στιλέτα του Βενιζέλου».  Είναι χαρακτηριστικό ότι στις εκλογές 349

του 1952, όταν ο Παπανδρέου εγκατέλειψε το Κέντρο και συντάχθηκε µε τον Συναγερµό του 

Παπάγου η «Μ» δηµοσιεύει µια γελοιογραφία µε τον Παπάγο στον ρόλο του Πασά και τον 

Παπανδρέου καθώς και άλλους προσχωρήσαντες µε τη στολή οδαλίσκης. Σύµφωνα µε µια 

ανεκδοτολογικού χαρακτήρα φράση που αποδίδεται στον Παπανδρέου και φανερώνει την επιρροή 

που ασκούσε ο Βελλίδης στη Βόρεια Ελλάδα «ο Βελλίδης κρατάει στα χέρια του το ποσοστό που 

βγάζει το πρώτο κόµµα».  Όπως αναφέρει ο Βόδενας: 350

«Ο Παπανδρέου γνωριζόταν από παλιά µε το Βελλιδέικο και υπολόγιζε πάρα πολύ την 

επιρροή της Μακεδονίας στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Γέρος λοιπόν ήρθε στα εγκαίνια των 

νέων γραφείων της ‘’Μακεδονίας’’ το 1953. Βλεπόντουσαν έκτοτε συχνά µε τον Βελλίδη 

και η σχέση τους έγινε πολύ στενή αργότερα επί ‘’Ενώσεως Κέντρου’’. Όµως εγώ 

πιστεύω ότι κατά βάθος ο Βελλίδης ήταν καχύποπτος, δεν είχε εµπιστοσύνη στο Γέρο. 

Αυτή η ιστορική διαπλοκή του Γάτου (σ.σ. το προσωνύµιο του Βελλίδη) µε τον Γέρο, δεν 

έγινε ποτέ ό,τι η σχέση του µε τον Σοφοκλή (σ.σ. Βενιζέλο). Ούτε όταν ο Βελλίδης τον 

πρότεινε για πρόεδρο της Ενώσεως Κέντρου. Τον παραδεχόταν σαν ρήτορα, τον 

παραδεχόταν σαν πεπειραµένο, ηθικό, ακούραστο και χαλκέντερο πολιτικό».  351

Κατά τον Χριστοδούλου ο Βελλίδης δεν εµπιστευόταν τον Παπανδρέου, ειδικά αφότου πέθανε ο 

Σοφοκλής Βενιζέλος, γιατί προέβλεπε ότι ο γιος του, ο Ανδρέας, θα µετακυλούσε την Ένωση 

Κέντρου προς τα αριστερά και αποφάσισε να την σταµατήσει.  Όσο για τον Ανδρέα Παπανδρέου, 352

φαίνεται ότι δεν του έτρεφε εκτίµηση και τον έβλεπε τουλάχιστον µε καχυποψία, γιατί τον θεωρούσε 

αριστερό-ριζοσπαστικό στοιχείο στην Ε.Κ., ότι υπονόµευσε τον πατέρα του και τον παρέσυρε σε 

λάθη κατά την κρίση του 1965 και τέλος ότι είχε εµπλοκή µε τον ΑΣΠΙΔΑ.  Η άποψη του εκδότη 353

για τον Μητσοτάκη ήταν σύµφωνα µε την Κ. Βελλίδη, ότι ήταν «άνθρωπος µε αξίες, όπως όλοι οι 

 Διαµαντόπουλος, Θ. 1990. Κώστας Μητσοτάκης, πολιτική βιογραφία τ.β’ 1961-1974 από τον ανένδοτο στη δικτατορία.  348

Αθήνα: Παπαζήση, σ.99.

 Χριστοδούλου, ό.π., σ.52349

 ό.π., σ.81350

 ό.π.351

 Παραρτηµα, συνεντευξη Χριστοδούλου352

 Χριστοδουλού, ό.π., σ.162 και συνεντεύξεις στο Παράρτηµα353
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µεγάλοι πολιτικοί. Με καλές πλευρές αλλά και σκοτεινές. Ο πατέρας µου στεκόταν στα καλά. Αλλά 

συζητούσε µαζί τους και όσα δεν ήταν καλά».  Αλλά και ο Μέρτζος αναφέρει ότι ο Βελλίδηδες είχε 354

πολύ καλές σχέσεις µε τον Μητσοτάκη και τους άλλους αποστάτες.  355

 Η γνωριµία του µε τον Καραµανλή χρονολογείται από το 1929. Τότε ο Γιάννης Βελλίδης είχε 

αναλάβει να µεταφέρει την εφηµερίδα στις Σέρρες, και µόλις ξεφόρτωνε τα δέµατα στο πρακτορείο, 

πήγαινε να καπνίσει ναργιλέ στο καφενείο όπου έπαιζε τάβλι ο Καραµανλής, φοιτητής τότε της 

Νοµικής.  Ο Βουργουτζής αναφέρει ότι είχαν γίνει φίλοι όταν βρισκόταν στη µετεφοβική ηλικία.  356 357

Μέχρι τη µεταπολίτευση, οι δύο άνδρες ήταν σε διαφορετικά πολιτικά στρατόπεδα, (προπολεµικά ο 

Βελλίδης µε τους βενιζελικούς, ο Καραµανλής µε το Λαϊκό Κόµµα, µεταπολεµικά µε τους 

Φιλελεύθερους και µε τον Παπάγο αντίστοιχα). Το µεταξύ τους ρήγµα διευρύνθηκε όταν ο Βελλίδης, 

το 1955 πληροφορήθηκε ότι ο Καραµανλής ως πρωθυπουργός ευνοούσε κάποιες απόπειρες που 

γινόταν υπογείως για µεταφορά της Διεθνούς Έκθεσης από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα.  Όταν 358

ανέλαβε την πρωθυπουργία, µετά το θάνατο του Παπάγου, η εφηµερίδα σφυροκόπησε τον νέο ηγέτη 

µε σειρά κύριων άρθρων στα οποία χρησιµοποίησε χαρακτηρισµούς όπως «τυχοδιώκτης», 

«ακροδεξιός», «αποτυχηµένος Μεσσίας» ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τού του άσκησε 

δριµεία κριτική (βλ. κεφάλαιο 6ο). Όπως αναφέρει ο Βουργουτζής «την πρώτη επταετία τον 

χτυπούσαµε άσχηµα, πολύ άσχηµα. Τότε ήταν που έλεγε ‘’φοβάµαι τη Μακεδονία’’. Του κάναµε 

πόλεµο τρελό».  Στη συνέντευξη που παρατίθενται στο Παράρτηµα, ο Γιαγκιόζης αναφέρεται ένα 359

περιστατικό κατά το οποίο ο Βελλίδης επισκέπτεται τον Καραµανλή στο γραφείο του για να 

αποτρέψει ενδεχόµενη µεταφορά της ΔΕΘ στην Αθήνα, αυτός τον αρπάζει από τον λαιµό και του λέει 

«τι έχεις φαγωθεί µε έµενα ρε παλιάνθρωπε;». Ο Βελλίδης δεν τα έχει χάσει και του λέει «να σας πω 

κ. πρόεδρε. Υπάρχει ένα καζάνι και µια κουτάλα και οι δικοί σας συνεχώς ανακατεύουν το 

περιεχόµενο και εµείς από µακριά µόνο βλέπουµε. Εµείς µόνο λίγο την κουτάλα θέλουµε να 

πιάσουµε». Σκάει στα γέλια ο Καραµανλής- είναι το πρώτο λιώσιµο των «χιονιών» µεταξύ τους- και 

του λέει «αν ερχόσουν µαζί µου εµείς οι δυο οι Μακεδόνες θα είχαµε αναµορφώσει την Ελλάδα και 

θα διαλύαµε τη σαπίλα της Αθήνας». Ο Βελλίδης του είπε ότι «εγώ έχω δώσει τον λόγο µου στην 

 Παράρτηµα συνέντευξη Βελλίδη354

 Παραρτηµα, συνέντευξη Μέρτζου355

 Χριστοδούλου ό.π., σ.79356

 Βουργουτζής, ό.π. σ.232357

 ό.π., σ. 81358

 Παραρτηµα, συνέντευξη Βουργουτζή359
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Ένωση Κέντρου και θα ήταν ανήθικο και υποτιµητικό να ερχόµουν σε σένα. Όταν εκλείψουν οι λόγοι 

αυτοί τότε θα συναντηθούν οι δρόµοι µας».  Η κόρη του αναφέρει ότι «ο πατέρας µου ανέπτυξε τις 360

σχέσεις του µε τον Καραµανλή όταν δεν υπήρχε πια ο Γεώργιος Παπανδρέου και τα πράγµατα είχαν 

αρχίσει να είναι δύσκολα. Βασικά ο πατέρας µου ήταν µια προσωπικότις που τον ενδιέφερε ο τόπος 

του, δεν τον ενδιέφεραν οι µικροπολιτικές (…). Ο σκοπός του ήταν να γίνει το καλύτερο για αυτό τον 

τόπο».  Μετά την φυγή του Καραµανλή στο Παρίσι, το 1963, φαίνεται ότι αναπτύχθηκε ένας 361

δεσµός φιλίας µεταξύ των δύο, µε τη µεσολάβηση του Τάκη Λαµπρία, όπως υποστηρίζει ο Μέρτζος 

σε συνέντευξη στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας.  Ο ίδιος λέει ότι ο Βελλίδης επισκέπτονταν τον 362

Καραµανλή στο Παρίσι. Το ίδιο αναφέρουν και η K. Βελλίδη και ο Α. Κούρτης, υποστηρίζοντας 

όµως ότι οι συναντήσεις αυτές γινόταν κατά τη διάρκεια της χούντας και ότι τότε πείσθηκε ο 

Βελλίδης ότι ο Καραµανλής ήταν παράγοντας σταθερότητας και αποφάσισε να τον υποστηρίξει.   363

Μάλιστα, το 1973 ο Βελλίδης δέχεται να δηµοσιεύσει τις δηλώσεις του εξόριστου Καραµανλή- κάτι 

που τόλµησαν µόνο αυτός και ο εκδότης της εφηµερίδας «Βραδυνή» Τζώρτζης Αθανασιάδης. Μετά 

τη µεταπολίτευση οι δύο άνδρες συνδέονται άρρηκτα, µε πολιτική και προσωπική φιλία- όπως 

αναφέρει ο Μέρτζος ο Βελλίδης ένας από τους λίγους ανθρώπους στους οποίους ο Καραµανλής 

επιτρέπει να του απευθύνουν το λόγο στον ενικό.  Ο Χριστοδούλου αναφέρει ότι µετά από τις 364

συναντήσεις τους µε τον Καραµανλή ο Βελλίδης και έλεγε «µωρέ αυτός φαίνεται να έχει βάλει 

µυαλό».  «Ήταν εντυπωσιασµένος και καταλάβαινα, παρότι µικρός τότε, ότι ήταν το πρόσχηµα για 365

να µην πει ότι [ο ίδιος] αλλάζει [πολιτικό] στρατόπεδο έλεγε ότι ο Καραµανλής έχει ώριµες πολιτικές 

απόψεις» αναφέρει.  «Ο Καραµανλής είχε «µια αγάπη πραγµατική προς τον πατέρα µου. Ήξερε ότι 366

ήταν ένας άνθρωπος που µπορούσε να στηριχτεί, µπορούσε να µιλήσει, µπορούσε να τον µεταπείσει 

για κάποια πράγµατα, που δεν ήταν προς όφελος της παράταξης και γενικότερα, ήταν ένας 

πραγµατικός φίλος του, έτσι το ένιωθε ο Καραµανλής» αναφέρει η κ. Βελλίδη.   367

 Παρτάρτηµα, συνέντευξη Γιαγκιόζη360

 Παράρτηµα, συνέντευξγη Βελλίδη361

 Παράρτηµα, συνέντευξη Μέρτζου362

 Παράρτηµα, συνεντεύξεις Βελλίδη, Κούρτη363

 Παραρτηµα, συνέντευ Μέρτζου364

 Παραρτηµα, συνέντευξηΧριστοούλοτ365

 ό.π366

 Παράρτηµα, συνέντευξη Βελλίδη367
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1.2.3 Ο εκδότης ως «Θεσσαλονικάρχης» 

 Κατά κανόνα η «Μ» επέλεγε ως κύριο θέµα στο πρωτοσέλιδο κάποιο γεγονός της κεντρικής 

πολιτικής σκηνής- όταν η κυβέρνηση ήταν από το χώρο της δεξιάς το θέµα παρουσιαζόταν µε 

επίκεντρο τις επικριτικές δηλώσεις των ηγετών του κέντρου, όταν η κυβέρνηση ήταν κεντρώα µε 

επίκεντρο τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών. Τα τοπικά θέµατα εµφανίζονται µεν στο 

πρωτοσέλιδο, αλλά σπανίως αναδεικνύονται ως κεντρικά θέµατα. Όταν τα τοπικά θέµατα έχουν 

πολιτικές προεκτάσεις η παρουσίασή τους σχετίζεται ανάλογα µε το αν στην εξουσία βρίσκεται 

κυβέρνηση του κέντρου ή της δεξιάς. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η υπόθεση κατάργησης της 

Γενικής Διοικήσεως Βορείου Ελλάδος. Επί κυβέρνησης Βενιζέλου η «Μ» κάνει µεν λόγο για «εθνικό 

έγκληµα» αλλά αµέσως µετά παρουσιάζει τον πρωθυπουργό να συµφωνεί «προς τας απόψεις της 

«Μακεδονίας» περί µη κατάργησης.  Δεν γνωρίζουµε αν ήταν ο παρεµβατικός λόγος της «Μ» που 368

άλλαξε τα σχέδια για κατάργηση του υπουργείου ή η εφηµερίδα θέλησε να δηµιουργήσει µια θετική 

εικόνα υπέρ του Βενιζέλου, διογκώνοντας το πρόβληµα και εµφανίζοντας τον να το λύνει. Όταν το 

ίδιο θέµα προέκυψε επί κυβερνήσεων Παπάγου η εφηµερίδα κατακεραύνωσε την κυβέρνηση µε 

οκτάστηλο κύριο άρθρο που κάλυπτε τη µισή σελίδα του πρωτοσέλιδου, θυµίζονταςότι και 

παλαιότερα οι γραφειοκράτες των Αθηνών προσπάθησαν κάτι ανάλογο, αλλά τότε υπήρχε κυβέρνηση 

(σ.σ. του Σ.Βενιζέλου) ενώ τώρα η κυβέρνηση είναι «εν διαλύσει».  Την περίοδο της ΕΡΕ η 369

εφηµερίδα κατακεραυνώνει τον Καραµανλή είτε πρόκειται για τους λεωφορειούχους και το ξήλωµα 

των τρόλεϊ,  είτε απλώς για την αναστάτωση που προκαλεί η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην 370

 «Μ» 13.5.1951 «Έγκληµα εθνικόν η κατάργησις των Γενικών Διοικήσεων και του υπουργείου» (σ.σ. Βορείου 368

Ελλάδος). και «Μ» 20.5.1951»Δεν καταργούνται το υπουργείον και αι γεν. διοικήσεις Βορ.Ελλάδος» µε τη διευκρίνιση 
στον υπέρτιτλο «Κυβερνώντος του κ. Βενιζέλου» και στον υπότιτλο «Επιστολή του κ. Πρωθυπουργού προς τον υπουργόν 
κ. Ιασονίδην. Συµφωνεί προς τα απόψεις της ‘’Μακεδονίας’’».

 Βλ. «Μ» 17.7.1955, «Η απάτη της αποκεντρώσεως»369

  Μ» 28.6.1957 «Συζητείται το σκανδαλώδες νοµοσχέδιο περι αστικών συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης», «Η πόλις 370

παραδίδεται επί τριακονταετίαν εις την βουλιµίαν µιας οµάδος ανθρώπων και παραµερίζονται τα συµφέροντά της», «Οι 
βουλευταί της αντιπολιτεύσεως εζήτησαν συµµετοχήν των δήµων και κοινοτήτων και την επέκτασιν των αστικών 
γραµµών», «Ο λαός θέλει ευθηνόν εισιτήριον και τρόλλεϋ. «Μ» 24/4/1958 «Θεσσαλονικείς! Μη λησµονείτε ότι η ΕΡΕ 
µας επώλησεν εις τους λεωφορειούχους δια 25 χρόνια! Σκεφθήτε ποία ήτο η τιµή του εισιτηρίου πρόπερυσι και πέρυσι 
και ποία εφέτος. Σκεφθήτε τι ήτο άλλοτε η συγκοινωνία και πως κατήντησε σήµερον»
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πόλη.  Αλλά ακόµη και την περίοδο της κυβέρνησης Ενώσεως Κέντρου ο Βελλίδης,  παρόλο που 371

αναγνωρίζει ότι «έργον µιας εφηµερίδος δεν είναι βεβαίως να παρεµβαίνη» στα σχέδια της ηγεσίας 

ως προς τη σύνθεση της κυβέρνησης, ψέγει την κυβέρνηση για το γεγονός ότι «η βόρειος Ελλάς δεν 

έχει αντιπροσωπευθή επαξίως και κατ' αναλογίαν εις την συγκρότησιν της πρώτης, της παρούσης 

κυβερνήσεως της Ένωσης Κέντρου”,  παρόλο που θα είχε το ηθικό δικαίωµα να αξιώσει την µερίδα 372

του λέοντος.   373

 Για την πόλη της Θεσσαλονίκης ο Βελλίδης αποτελούσε τον κορυφαίο τοπικό παράγοντα. Οι 

άνθρωποι που τον γνώρισαν τον χαρακτηρίζουν ως «Θεσσαλονικάρχή» ή και «Μακεδονάρχη». Ο Ν. 

Μέρτζος υποστηρίζει ότι ο Βελλίδης ήταν πιο ισχυρός από τον εκάστοτε υπουργό Βορείου Ελλάδος, 

και όπως λέει καλούσε τους υπουργούς για να πάρουν εντολές. Κατά τον ίδιο, ο εκδότης δεν έλεγε 

«θέλω να γίνει αυτό» στην πόλη, έλεγε «πρέπει» και το τεκµηρίωνε- «αλλά το λεγε ο Βελλίδης και 

είχε κατάλληλο ακροατήριο (…) Δεν συνοµιλούσε µε τους υπουργούς, µιλούσε µε τους 

πρωθυπουργούς, µε τους αρχηγούς των κοµµάτων». . Η κόρη του εκδότη αναφέρει ότι «µε τους 374

υπουργούς της Β. Ελλάδος συνεργάστηκε πολύ, τον αγαπούσαν και τον εκτιµούσαν. Όπως 

συνεργαζόταν µε τους νοµάρχες, µε τους τοπικούς παράγοντες. Ακόµα και όταν εµπλέκετο σε 

οποιαδήποτε πολιτική εξέλιξη είχε την βλέψη ότι πρέπει να γίνει κάτι που θα βοηθάει και πολύ στην 

εξέλιξη της Μακεδονίας».  O Βουργουτζής περιγράφει ένα περιστατικό, όπου ο Βελλίδης 375

τηλεφωνεί µεσάνυχτα στον υπουργό υγείας της κυβέρνησης Παπανδρέου προκειµένου να 

αποδεσµευτεί µια πίστωση για νοσοκοµείο της Θεσσαλονίκης, κάτι που κατά τον συνεντευξιαζόµενο 

έγινε το επόµενο πρωί.  Η Κατερίνα Βελλίδη υποστηρίζει ότι είχε βοηθήσει οικονοµικά πολλούς 376

βουλευτές Θεσσαλονίκης αλλά ότι «δεν υπήρχαν σχέσεις διαπλοκής, υπήρχαν σχέσεις φιλίας, 

κατανόησης και βοήθειας, διότι όταν κανείς είναι πολύ ισχυρός και έχει και χρήµατα, το να βοηθήσει 

 «Μ» 8.6.1957 «Κατετυραννήθη χθες επί ώρας ο λαός της Θεσσαλονίκης επειδή ήλθεν ο κ. Καραµανλής», «Οι 371

λεωφορειούχοι απέσυραν πλείστα λεωφορεία δια να µετάσχουν της υποδοχής του προστάτη των και άφηκαν πόλιν και 
συνοικίας χωρίς συγκοινωνίαν», «Ψυχρά γενικώς ήτο η υποδοχή». Σε άλλη χρονική στιγµή, και πάλι µε αφορµή επίσκεψη 
του Καραµανλή στη Θεσσαλονίκη περιγράφει: «Μ» 25.10.1960 «Πρωτοφανές το όργιον πιέσεων και απειλών δια να 
εξασφαλισθή ‘’παλλαϊκή υποδοχή’’ εις τον αφικνούµενον την πρωϊαν κ. Καραµανλήν», «Τα πάντα εσταµάτησαν δια να 
εξυπηρετηθή το κόµµα», «Σκοπός να εµφανισθή ο κ. Καραµανλής ως ‘’λαοπρόβλητος’’!»

 «Μ» 17.12.1964372

 «Μ» 3.1.1965 373

 Παράρτηµα, συνέντευξη Μέρτζου374

 Παραρτηµα, συνέντευξη Βελλιδη375

 Παραρτηµα, συνέντευξη Βουργουτζή376
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κάποιους ανθρώπους πιστεύοντας ότι µπορούν να βοηθήσουν τη χώρα και φυσικά κατεξοχήν στο 

κοµµάτι της Μακεδονίας, φυσικά τους βοηθούσαν. Πολλοί [βοηθήθηκαν]… επιχειρηµατίες, απλοί 

άνθρωποι- γιατί τότε δεν υπήρχαν χρήµατα, δεν δάνειζαν οι τράπεζες. Ήταν µια ταραγµένη 

περίοδος…».  Σύµφωνα µε τον Μέρτζο «ο κάθε υπουργός, αν εξελέγετο βουλευτής στη Βόρεια 377

Ελλάδα, είχε ανάγκη εξ αντικειµένου από την εφηµερίδα. Δεν ήταν ανάγκη να τον πλήξει προσωπικά. 

Αν δεν ανέφερε τρεις φορές το όνοµά του και ανέφερε το όνοµα του τοπικού αντιπάλου του 

[έφτανε]».  Ένας από τους καλούς φίλους του ήταν και ο Γεώργιος Μπακατσέλος. «Ο πατέρας µου 378

τον εκτιµούσε πάρα πολύ και συναντιόντουσαν πολύ συχνά, τον επισκέπτονταν στο γραφείο της 

Αθήνας και εδώ. Γενικά µε την οικογένεια είχαµε καλές σχέσεις» αναφέρει η κόρη του,  ενώ ο 379

Βουργουτζής υποστηρίζει ότι µε µεσολάβηση του Βελλίδη έγινε υπουργός ο Γιώργος Μπακατσέλος 

στην κυβέρνηση της ΕΚ.  380

 Τη δεκαετία του ’50 η «Μ» έκανε δηµοσιογραφικές αποστολές σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και 

ο διευθυντής της εφηµερίδας Γ. Ιωαννίδης δηµοσίευσε µεγάλα αφιερώµατα για την κατάσταση στην 

ύπαιθρο µε αποτέλεσµα να στρέψει την προσοχή των κυβερνήσεων Παπάγου και Καραµανλή στη 

Βόρεια Ελλάδα.  Την ίδια περίοδο ο Βελλίδης χρηµατοδότησε το Ίδρυµα για την Περιφερειακή 381

Ανάπτυξη, το οποίο, υπό τον καθηγητή της Παντείου Ιερώνυµο Πίντο, εκπονούσε µελέτες για το 

σχεδιασµό της ανάπτυξης της ελληνικής επαρχίας.  Οι συνεντευξιαζόµενοι µίλησαν για τη συµβολή 382

του Βελλίδη στην αναµόρφωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος γίνεται για πρώτη 

φορά γίνεται µέλος του ΔΣ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το 1952, επί κυβερνήσεως 

Πλαστήρα. Εκείνη την περίοδο η «Μακεδονία» έδωσε αγώνες για να ξανανοίξει η Διεθνής Έκθεση 

Θεσσαλονίκης που είχε αναστείλει τη λειτουργία της µε το ξέσπασµα του β’ παγκοσµίου πολέµου.  383

Πρόεδρος έγινε δύο φορές- την περίοδο 1964-1967 (δηλαδή ορίστηκε από την κυβέρνηση της 

Ένωσης Κέντρου και παρέµεινε επί αποστασίας) και την περίοδο 1975-1978 (από τη µεταπολιτευτική 

κυβέρνηση Καραµανλή, µε τον οποίον ο εκδότης είχε πλέον αναπτύξει στενούς δεσµούς). Ο Βελλίδης 

 Παραρτηµα, συνέντευξη Βελλίδη377

 Παραρτηµα, συνέντευξη Μερτζου378

 Πσραρτηµα, συνέντευξη Βελλίδη379

 Παράρτηµα, συνέντευξη Βουργουτζή380

 Χριστοδούλου, ό.π., σ. 58381

 ό.π., σ.114382

 ό.π., σ.90383
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πίστευε ότι η Έκθεση ήταν ο µόνος τρόπος για να βγει η Θεσσαλονίκη από την αφάνεια και την 

υπανάπτυξη και για αυτό έδωσε µάχες για να µην ευοδωθούν τα κατοπινά σχέδια Αθηναίων 

βιοµηχάνων ώστε να µεταφερθεί η έδρα της στην Αθήνα. Μάλιστα ο Βελλίδης άσκησε πίεση στον 

Καραµανλή όχι µόνο των συνεχών δηµοσιευµάτων, αλλά όπως ισχυρίζεται ο Βόδενας έβαλε 

βουλετές και τον Μποδοσάκη να στείλουν «χαιρετίσµατα» στον πρωθυπουργό.  «Η Έκθεση είχε 384

πάρα πολλά προβλήµατα όταν την παρέλαβε. Την ανέπτυξε τόσο πολύ και δηµιούργησε τις 

µικρότερες κλαδικές, το φεστιβάλ κινηµατογράφου, το φεστιβάλ τραγουδιού» αναφέρει η Κ. 

Βελλίδη.  Ο Α. Πεκλάρης αναφέρει ότι ως πρόεδρος της Έκθεσης πίεσε ώστε να ψηφιστεί ο νόµος 385

που καθιστούσε τη ΔΕΘ αποκλειστικό, εθνικό φορέα διεθνών εκθέσεων.   386

 Ο Γιάννης Βελλίδης έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εθνικά θέµατα όπως το µακεδονικό 

και το κυπριακό, όπως αποτυπώνεται στην αρθρογραφία της εποχής. Στο µεν µακεδονικό ο ψυχρός 

πόλεµος και η ύπαρξη του «παραπετάσµατος» συνετέλεσε ώστε να µην σηµειωθεί όξυνση, όµως στο 

κυπριακό οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες τη δεκαετία του ’50 και του ’60. Ο Βελλίδης θεωρούσε 

θανάσιµο σφάλµα τις Συµφωνίες της Ζυρίχης και την ένταξη της Κύπρου στους Αδεσµεύτους, 

(ταυτιζόµενος µε τις απόψεις του Σ. Βενιζέλου) και άσκησε οξεία κριτική στον Καραµανλή για το 

συγκεκριµένο θέµα. Ήταν υπέρµαχος της «σκληρής» γραµµής στις διαπραγµατεύσεις και µέσω της 

αρθρογραφίας της εφηµερίδας τη δεκαετία του ’50 δεν δίστασε να ψέξει ακόµα και τις ΗΠΑ για τη 

στάση τους απέναντι στα εθνικά θέµατα της Ελλάδας. Η εφηµερίδα τάχθηκε αναφανδόν υπέρ του 

στρατηγού, πιθανώς εξαιτίας της σύµπλευσης απόψεων στο Κυπριακό, και αντιµετώπισε θετικά τη 

δηµιουργία της Κίνησης Εθνικής Αναδηµιουργίας και τη σύµπλευση Βενιζέλου –Γρίβα,  µε στόχο τη 

διαµόρφωση µιας εναλλακτικής πρότασης από το χώρο του Κέντρου.    387

1.2.4  Οικονοµικές σχέσεις µε την εξουσία 

 Ως προς τα οικονοµικά ωφελήµατα που απολάµβαναν οι εκδότες, η «Μακεδονία» προφανώς 

δεν εξαιρούταν από τον γενικό κανόνα, που προέβλεπε την απαλλαγή του δηµοσιογραφικού χάρτου 

από δασµούς, µε κρατική παρέµβαση. Αυτό που είναι δύσκολο να διαπιστωθεί είναι η εύνοια ή ο 

αποκλεισµός από τις κρατικές διαφηµίσεις. Σύµφωνα µε τον Α. Κούρτη την περίοδο των πρώτων 

 ό.π., σ.91384

 Παραρτηµα, συνέντευξη Βελλιδη385

 Παραρτηµα, συνέντευξη Πεκλαρη386

 Βλ. ενδεικτικά, «Μ», Οκτώβριος, Νοέµβριος 1960 Είναι χαρακτηριστικό ότι η εφηµερίδα υποδέχτηκε ως θριαµβευτή 387

τον στρατηγό Γρίβα όταν επέστρεψε από την Κύπρο στην Αθήνα («Μ» 18.3.1959). 
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µετεµφυλιοπολεµικών κυβερνήσεων της δεξιάς ο πόλεµος µεταξύ της κυβέρνησης και του Βελλίδη 

δεν περιοριζόταν µόνο στην παρεµπόδιση κυκλοφορίας της «Μακεδονίας» αλλά επεκτεινόταν και 

στην περικοπή των εσόδων από κρατικές διαφηµίσεις.  Όµως οι κρατικές διαφηµίσεις δεν 388

απουσίαζαν εντελώς από την εφηµερίδα όταν είχαµε δεξιές κυβερνήσεις, ενδεχοµένως επειδή η 

«Μακεδονία» ήταν αρκετά ισχυρή εφηµερίδα για να την αγνοήσουν. Για παράδειγµα, έχουµε 

εντοπίσει διαφηµίσεις της ΔΕΗ, του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κλπ την περίοδο των κυβερνήσεων 

Καραµανλή, τα έτη 1957, 1958, 1959 κ.ο.κ.  Αντίστοιχα δηµοσιεύονται και διακηρύξεις από 389

δηµόσιους οργανισµούς, όπως το τοπικό παράρτηµα του ΙΚΑ και οι δήµοι της περιοχής. Σύµφωνα µε 

τον Κούρτη, πάντως, την περίοδο των κυβερνήσεων Πλαστήρα – Σοφούλη Βενιζέλου (και τη 

δεκαετία του '60 του Γ. Παπανδρέου) που βρισκόταν στην εξουσία φίλιες δυνάµεις «η εφηµερίδα είχε 

διαφηµίσεις και καταχωρήσεις από τους κρατικούς φορείς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, άλλες κρατικές επιχειρήσεις, 

εργοστάσια ζάχαρης κλπ.». Σχολιάζοντας την πληροφορία ότι ο Βελλίδης πλήρωνε το νοίκι για τη 

λέσχη Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης, ο Κούρτης θεωρεί ότι αυτό ήταν πιθανό, αλλά «αυτά που 

έπαιρνε σε διαφηµίσεις, δάνεια κτλ ήταν περισσότερα από αυτά που έδινε».  Σε γενικές γραµµές το 390

µεγαλύτερο µέρος των εσόδων ήταν από ιδιώτες- διαφηµίσεις επιχειρήσεων και µικρές αγγελίες. 

Επίσης, ο Κούρτης υποστηρίζει ότι την περίοδο κεντρώων και φιλελεύθερων κυβερνήσεων ο εκδότης 

«έπαιρνε πιο εύκολα δάνεια από τις τότε κρατικές τράπεζες, κυρίως Αγροτική, Εµπορική. Ήταν 

κρατικές τότε και έδιναν δάνεια»  ενώ ο  Βόδενας αναφέρει ότι ο Βελλίδης µια φορά έλαβε δάνειο 391

από την Εθνική Τράπεζα το οποίο ξεπλήρωσε µέχρι δεκάρας.  Ο Μέρτζος αναφέρει ένα 392

περιστατικό, κατά το οποίο ο Βελλίδης αρνήθηκε χρήµατα για να διαφηµίσει αποκλειστικά την ΝΔ, 

γιατί, σύµφωνα µε τα λεγόµενά του «δεν µπορώ να βγω αναφανδόν γαλάζιος, πρέπει να έχει και το 

πράσινο κλπ για να ασκώ επιρροή. Και τότε, όταν ασκώ επιρροή δεν το κάνω για τον εαυτό µου, το 

κάνω για τον τόπο. Μπορώ να βοηθήσω τον τόπο και να επηρεάσω τα πράγµατα».  393

1.2.5 Ο Βελλίδης ως επιχειρηµατίας 

 Ως εκδότης, ο Βελλίδης παρέλαβε µια ιστορική εφηµερίδα της Θεσσαλονίκης και την 

 Παράρτηµα, συνέντευξη Κούρτη388

 Η παρούσα εργασία περιορίζεται στην εξέταση της πολιτικής γραµµής στα πρωτοσέλιδα της εφηµερίδας. Μια έρευνα 389

στις εσωτερικες σελίδες της «Μακεδονίας», όπου δηµοσιευόταν οι διαφηµίσεις, σε φύλλα εφηµερίδας µιας περιόδου 40 
και πλέον ετών θα απαιτούσε πολύ περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση της διπλωµατικής εργασίας. 

 Παράρτηµα, συνέντευξη Κούρτη 390

 ό.π.391

 Χριστοδούλου, ό.π., σ. 87392

 Παραρτηµα, συνέντευξη Μερτζου393
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ανέδειξε στη µεγαλύτερη εφηµερίδα της Β. Ελλάδος. Ο Βόδενας τον περιγράφει ως χαλκέντερο στη 

δουλειά το και ότι δεν του ξέφευγε είδηση. Κάθε χρόνο επισκεπτόταν τη µεγάλη έκθεση της 

Φρανκφούρτης και ενηµερωνόταν για τις τελευταίες εξελίξεις στην τυπογραφία, τις οποίες 

υιοθετούσε πριν από του Αθηναίους εκδότες, ήταν συµβεβληµένος µε όλα τα διεθνή πρακτορεία 

ειδήσεων, είχε ένα πλήρως οργανωµένο γραφείο Αθηνών και ανταποκριτές σε όλες τις επαρχιακές 

πόλεις. Ο Γιάννης Βελλίδης ήταν πρωτοπόρος ως προς τη συνεργασία του µε το «Ράδιο Τσιγγιρίδη» 

δηµιουργώντας τρόπον τινά τον πρώτο "όµιλο" ενηµέρωσης στην Ελλάδα.  Επίσης ήταν ο πρώτος 394

εκδότης που ανοίχτηκε στις αγορές της Γερµανίας και του Βελγίου, όπου υπήρχαν Έλληνες 

µετανάστες. Σε κάποια φάση κυκλοφορούσε έκδοση Γερµανίας µε τιράζ 10.000 φύλλα, ενώ 

αναφέρεται ότι καθιερώθηκε µέχρι και αεροπορικό δροµολόγιο Θεσσαλονίκη- Φρανκφούρτη, 

προκειµένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη µεταφοράς της εφηµερίδας.   395

Από τους εκδότες της Θεσσαλονίκης, ο Βελλίδης είχε φιλικές σχέσεις µε τον Σπαθάρη από το 

«Φως», τους αδελφούς Κούσκουρα της «Αλήθειας» και τυπικές σχέσεις µε τον Χιωτόπουλο και τον 

Λεβαντή του «Ελληνικού Βορρά».  Ο Μέρτζος αναφέρει µάλιστα ότι ο Βελλίδης βοηθούσε το 396

«Φως» δίνοντας στην εφηµερίδα τηλεγραφήµατα και ανταποκρίσεις µε ένα καρµπόν, µε σκοπό να  

 Τυροβούζης, Ν. (2005) Η εφηµερίδα "Μακεδονία" και το "Ράδιο Τσιγγιρίδη". Ο πρώτος όµιλος ενηµέρωσης στην 394

Ελλάδα, Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Όπως αναφέρει ο συγγραφέας (ό.π., σ.8 κ.εξ) η «Μακεδονία» εφοδίαζε 
καθηµερινά τον Τσιγγιρίδη µε τις ειδήσεις και τις ανακοινώσεις της ηµέρας, ώστε να έχει ο σταθµός του ενηµερωµένο 
δελτίο ειδήσεων. Αν και η συνεργασία τους δεν ήταν στην βάση της οικονοµική, ένωνε, ωστόσο, τις επιθυµίες των δύο 
ανδρών, του Βελλίδη για να πρωτοπορήσει στα δηµοσιογραφικά χρονικά και να αφήσει πίσω τους ανταγωνιστές, και του 
Τσιγγιρίδη για να φτιάξει ένα πολυποίκιλο ραδιοφωνικό πρόγραµµα, που θα το ακούν ευχάριστα οι ακροατές.  
Η «Μακεδονία» εφοδίαζε καθηµερινά τον Τσιγγιρίδη µε τις ειδήσεις και τις ανακοινώσεις της ηµέρας, ώστε να έχει ο 
σταθµός του ενηµερωµένο δελτίο ειδήσεων.  
7 Τυροβούζης Ν. ( 
Εκφωνητές του σταθµού ήταν δηµοσιογράφοι που συνεργάζονταν µε την εφηµερίδα, και όταν δεν τα κατάφερναν στην 
σύνταξη των ειδήσεων, ήταν ο Ι. Ιωαννίδης, ο διευθυντής της «Μακεδονίας» που έγραφε το δελτίο για να το εκφωνήσει ο 
«σπήκερ». Πέρα από αυτό, το 1936 ο σταθµός του Τσιγγιρίδη εκπέµπει το ραδιορεπορτάζ της «Μακεδονίας» το πρώτο 
στην ιστορία της ελληνικής δηµοσιογραφίας, περιγράφοντας τα εγκαίνια της 11ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δυο 
χρόνια αργότερα η «Μακεδονία» εγκαινιάζει από τον ποµπό του Τσιγγιρίδη τις ραδιοφωνικές της εκποµπές, µέσα από τις 
οποίες κάθε Κυριακή εκλεκτοί καλλιτέχνες και ολόκληροι θίασοι κρατούν συντροφιά στο ακροατήριο της «Μακεδονίας».  
Αλλά και κάθε φορά που το Κράτος θέλησε να φιµώσει το σταθµό, όπως το 1936 και το 1945, η «Μακεδονία» στάθηκε 
στο πλευρό του Τσιγγιρίδη· και όταν τελικά το Κράτος υπερίσχυσε και ο Τσιγγιρίδης έσβησε το «ταµπλό» του ποµπού 
του, ήταν η «Μακεδονία» που ανακίνησε το θέµα της αποζηµίωσής του, τον υπερασπίστηκε και µέσα από τις στήλες της 
ζήτησε να τον αφήσουν να εκπέµψει και πάλι.

 Χριστοδούλου, ό.π., σ.62395

 ό.π.396
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ενδυνανώνει το «Φως», να διαιρεί το αναγνωστικό κοινό της δεξιάς, ώστε να αποδυναµώνεται ο 

«Ελληνικός Βορράς».  Οι εκδότες της Αθήνας και ο Βελλίδης είχαν επιλέξει να σέβεται και να µην 397

προκαλεί ο ένας τον άλλον. Κατά τον Βουργουτζή ο Βελλίδης έτρεφε εκτίµηση για την Ελένη 

Βλάχου της «Καθηµερινής» (ο πατέρας της Γιώργος Βλάχος είχε υπάρξει συντάκτης της 

«Μακεδονίας») και τον Χρήστο Λαµπράκη (ο πατέρας του Δηµήτρης Λαµπράκης είχε λάβει µέρος 

στον Μακεδονικό Αγώνα), ενώ είχε φιλικές σχέσεις µε τον Ευ. Τερζόπουλο, τον Γ. Παπαγεωργίου της 

«Αθηναϊκής» και τον Τζώρτζη Αθανασιάδη της «Βραδυνής».  Ο Βόδενας έχει την άποψη ότι 398

υπήρχε άτυπη συµφωνία µεταξύ Βελλίδη και Λαµπράκη για τα όρια της διείσδυσης του ενός στο 

χώρο επιρροής του άλλου.  Σε κάθε περίπτωση, ο εκδότης της «Μ» ασκούσε πολιτικές πιέσεις ώστε 399

να µην φτάνει νωρίς η πτήση από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη, για να µένει πολύ περισσότερη ώρα 

στα περίπτερα η «Μακεδονία» χωρίς ανταγωνισµό από το «Βήµα». Όµως τον Δεκέµβριο του 1965, 

έγινε προσπάθεια τροποποίησης της ρύθµισης περί του ωραρίου κυκλοφορίας των εφηµερίδων. Η 

«Μ» εξαπέλυσε τότε σφοδρότατη επίθεση κατά του Συγκροτήµατος, χωρίς να το κατονοµάζει, µε 

σειρά άρθρων που δηµοσίευσε, κάνοντας λόγο για αυθάδη επιδροµή,  από αποικιοκράτες του 400

τύπου.  Στο πλαίσιο αυτής της διαµάχης εντάσσεται και η επίθεση της «Μ», που φωτογραφίζει το 401

συγκρότηµα  Λαµπράκη, υπενθυµίζοντας ότι ήταν κατ' επίφαση δηµοκρατικό και βενιζελικό, καθώς 

υποστήριξε την κυβέρνηση Παπάγου παλαιότερα και εν προκειµένω την κυβέρνηση Στεφανόπουλου 

 Παράρτηµα, συνέντευξη Μερτζου397

 Βουργουτζής, ό.π.398

 Χριστοδούλο.ό.π.σ.71399

 «M» 3.12.1965 «Ο κόσµος της βορείου Ελλάδος παρακολουθεί από τινών ηµερών την εξαπολυθείσαν εκ µέρους 400

γνωστού δηµοσιογραφικού συγκροτήµατος των Αθηνών αυθάδη επίθεσιν εναντίον του τοπικού τύπου η οποία έχει όλα τα 
απεχθή χαρακτηριστικά των κεφαλαιοκρατικών «φαταουλικών» επιχειρήσεων που αποτέλεσαν πάντοτε αντικείµενον 
δηµοσίας αντιδράσεως. (…) Η κυβέρνησις έχει στοιχειώδες καθήκον αδιαφορούσα δια τον ασκούµενον εκβιασµόν να 
προστατεύση την τοπικήν εφηµερίδα και να µαταιώση εν τη γενέσει του τον επιχειρούµενον αθέµιτον συναγωνισµόν... «.

 «Μ» 4.12.1965401
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(που επιχείρησε να περάσει τον επίµαχο νόµο).  Ο Κούρτης, σε συνέντευξή του για την παρούσα 402

εργασία, υποστηρίζει ότι ο Βελλίδης «επιχείρησε να βγάλει εφηµερίδα και στην Αθήνα γύρω στο ’65, 

στην αποστασία», «έκανε κάποιες κινήσεις αλλά προφανώς – εικάζω γιατί δεν το ξέρω – για να µην 

προχώρησε η δουλειά µε τον Βελλίδη, πρέπει να έγινε συµφωνία µε τον Λαµπράκη».  403

 Ο Γιάννης Βελλίδης θεωρείται ότι ανήκει στην κατηγορία των παραδοσιακών εκδοτών, αυτών 

που είχαν ως µόνο αντικείµενο επιχειρηµατικής δραστηριότητας τις εφηµερίδες τους. Η κόρη του 

υποστηρίζει σε συνέντευξή της ότι «ήταν παραδοσιακός εκδότης και δεν προσπαθούσε µέσω αυτού 

που ήταν να κερδίσει χρήµατα για να κάνει εταιρείες άλλου τύπου. Θεωρούσε ότι ήταν ιερό πράγµα 

τα χρήµατα του κράτους. Δεν είχε δανειστεί. Δεν είχε καµία εξάρτηση».  Ο Χριστοδούλου αναφέρει 404

ότι «ηξερε να κάνει λελογισµένη κατάχρηση της δύναµής του ως εκδότης», ενώ ποτέ δεν 

ανακατεύτηκε σε δραστηριότητες παράλληλες προς την εκδοτική του δουλειά.  Τόσο ο Βόδενας 405

όσο και ο Βουργουτζής αναφέρονται σε ένα περιστατικό µετά τη λήξη του β’ παγκοσµίου πολέµου, 

όπου ο Βελλίδης προβληµατιζόταν αν θα ήταν καλύτερο να πάρει ως πολεµική αποζηµίωση (σ.σ. 

προφανώς για τις εγκαταστάσεις της εφηµερίδας που καταστράφηκαν) ένα αµερικάνικο πλοίο liberty. 

Τότε ο φίλος του και εκδότης Ευ. Τερζόπουλος τον συµβούλεψε «πάρε χρήµα, βγάλε την εφηµερίδα 

και άσε τα λίµπερτυ στους Τυπάλδους. Αυτοί ξέρουν από θάλασσες, εσύ όχι».  Πάντως, υπάρχουν 406

τουλάχιστον δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Βελλίδης εµφανίζεται να έχει µερίδιο σε εταιρείες 

 «Μ» 5.12.165» «Η αναίχυντος πρόκλησις» (...) «Είναι πραγµατικώς αβυσσαλέα η πολιτική του συγκροτήµατος που 402

επιχειρεί αυτήν την στιγµήν να διδάξη δια των χαµαιλεοντικών εφηµερίδων του ιδεολογικήν συνέπειαν και να εµπνεύση 
αγωνιστικόν θάρρος εις τους µαχητάς της δηµοκρατίας... Αλλά η αξιοπρέπεια του βορειοελλαδικού κόσµου λέγει: ότι ο 
κόσµος αυτός έχει ανδρωθή εις δηµοκρατικήν αρετήν και εις γνήσιον φιλελεύθερον αίσθηµα. Δεν ανέχεται τους 
ιδεολογικώς ανωµάλους». «Απο καιρού αρέσκεται να διαφηµίζεται ως ‘συγκρότηµα’. Και από καιρού επιδεικνύει τάσεις 
δικτατορικής επιρροής επί των πολιτικών µας πραγµάτων. Αυτοδιαφηµίζεται ως ‘δηµοκρατικόν’ και ‘βενιζελικόν’ το 
‘συγκρότηµα’. Δεν είναι όµως ούτε το εν ούτε το άλλο. Πλειστάκις εχρησιµοποίησε το στιλέττο και κατά των Βενιζέλων 
και κατά του Πλαστήρα και κατά της Δηµοκρατίας. Ησπάσθη δουλοπρεπώς την µπότταν του στρατάρχου (σ.σ. εννοεί τη 
στήριξη του Λαµπράκη προς τον Παπάγο, το 1952), διέλυσε το κόµµα των Φιλελευθέρων, διέβρωσε τον Παπανδρέου δια 
να εµφανίζεται σήµερα µε την διπλήν γραµµήν: εφ’ενός των δήθεν υπηρεσιών του και αφ’ετέρου της ταυτοχρόνου 
διαβρώσεως. Είναι γνωστόν ότι εις ουδεµίαν ιδέαν πιστεύει και ουδεµίαν ιδέαν υπηρετεί. Και ταύτα, όταν εδηµιουργήθη 
απο πακτωλόν δανείων καθ’ην στιγµήν ο ελληνικός λαός επένετο.»Αγωνίζεται να αποσπάση βουλευτάς δια να στηρίξη 
την παρούσαν κυβέρνησιν ή άλλην της απολύτου αρεσκείας του». Τελικά η ρύθµιση δεν πέρασε εκείνη την περίοδο, 
πιθανότατα µετά από παρεµβάσεις της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίων Επαρχιακών Εφηµερίδων

 Παράρτηµα, συνέντευξη Κούρτη 403

 Παράρτηµα, συνέντευξη Βελλίδη404

 Χριστοδούλου,  ό.π., σ. 25. 405

 Χριστοδούλου, ό.π., σ 52., Βουργουτζής, ό.π., σ.173406
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που δεν ήταν εκδοτικές. Η πρώτη περίπτωση αφορά στην εταιρεία ΧΑΡΤΕΞ που δηµιουργήθηκε 

κατά τη διάρκεια της κατοχής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ο Γιαγκιόζης αναφέρει επίσης ότι ο 

Βελλίδης διατηρούσε ανώνυµη εταιρεία µε αντικείµενο τον τουρισµό µε την επωνυµία VELLIAN, 

από τα αρχικά του ονόµατός του και της συζύγου του (Βελλίδης Ιωάννης, Άννα).  407

Ο Βελλίδης διατηρούσε φιλικές σχέσεις µε τον βιοµήχανο Π. Μποδοσάκη και τους 

εφοπλιστές Γ. Λάτση και Χ. Τυπάλδο, καθώς και µε τον πολυεκατοµµυριούχο Α. Ωνάση.  Δεν 408

υπήρχε δυνατότητα να διαπιστωθεί αν οι σχέσεις του εκδότη µε τους εν λόγω επιχειρηµατίες 

επηρέασαν τη γραµµή της εφηµερίδας ή αν υπήρξε οικονοµική συναλλαγή. Πάντως ο Κούρτης 

εκτιµά ότι ο εκδότης χρησιµοποιούσε την εφηµερίδα µεταξύ άλλων και για να ασκήσει πίεση προς 

όφελος των φίλων του. «Τους µεγάλους αυτούς, τον Μποδοσάκη, τον Ανδρεάδη που είχε τότε την 

Εµπορική Τράπεζα τους στήριζε  και δια της εφηµερίδας, όχι όµως µε τίποτα αρθράκια όπως γίνεται 

σήµερα. Στήριζε γενικότερα. Ασκούσε µεγάλη επιρροή» αναφέρει σε συνέντευξή του για την 

παρούσα εργασία. Ο Βόδενας υποστηρίζει ότι στα διάφορα γεύµατα που γινόταν εκτός κοινής θέας, ο 

εκδότης και οι επιχειρηµατίες κατέστρωναν σχέδια για το πως θα απαλλαγεί η Ελλάδα από τη Δεξιά 

και πως θα έρθει στην εξουσία το κόµµα των Φιλελευθέρων, κι ότι κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα της 

Ένωσης Κέντρου.  Επίσης είχε στενές σχέσεις µε την οικογένεια Βαρδινογιάννη- µάλιστα ο 409

Βόδενας  αλλά και ο Βουργουτζής  αναφέρουν ότι ο Βελλίδης πρότεινε Γεώργιο Παπανδρέου να 410 411

γίνει ο Παύλος  Βαρδινογιάννης υπουργός Προεδρίας. Επίσης είχε στενές φιλικές σχέσεις µε τον Τοµ 

Πάπας. Η κ. Βελλίδη αναφέρει ότι οι σχέσεις έγιναν στενότερες την εποχή που θα συστηνόταν η Esso 

και ότι ο πατέρας της επικροτούσε µε ενθουσιασµό τη δηµιουργία του διυλιστηρίου, γιατί έτσι θα 

αναπτυσσόταν η Θεσσαλονίκη.  Ο Βόδενας, ισχυρίζεται ότι ο Πάπας χρηµατοδότησε τους 412

Εταιρεία µε ην επωνυµία VELLIAN SA  πράγµατι υπήρξε. Ήταν εγγεγραµµένη ως «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 407

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ VELLIAN SA» και Αρ.Μ.Α.Ε. 2673/01/Β/
86/2672. Την 25.9.2005 διαγράφηκε από το Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών λόγω λήξεως της δεκαετίας της εκκαθαρίσεως. 
Σηµειωτέον ότι ακριβώς πριν από δέκα χρόνια, το 1996 η εταιρεία «Βελλίδης Ι. Κ. Δηµοσιογραφικός Οργανισµός Β. 
Ελλάδας» µε την απόφαση 4024 του Εφετείου Θεσσαλονίκης τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Ωστόσο δεν 
γνωρίζουµε αν η VELLIAN είχε εταιρική σχέση µε την Δ.Ο.Β.Ε (Δηµοσιογραφικός Ογανισµός Βορείου Ελλάδος) 
ιδιοκτησίας Βελλίδη.

 Χριστοδούλου, ό.π., σ. 74.408

 Ό.π., σ.38409

 ό.π., σ.76410

 Βουργουτζής, ό.π., σ.275411

 Βελλίδη, ό.π., σ.128412
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αποστάτες βουλευτές  µέσω του Βελλίδη και ότι ο ίδιος παρέδιδε τα πακέτα που πιθανολογεί ότι 

περιείχαν τα χρήµατα.  Ο Βουργουτζής επιβεβαιώνει τον Βόδενα, λέγοντας ότι «Ήµουν εκεί, όταν 413

ήρθαν τα χρήµατα, ήµουν εκεί και έβλεπα. Λεφτά αµερικάνικα. Ο Λευτέρης τα έδινε, ο Βόδενας». Ως 

προς τις σχέσεις του µε επιχειρηµατίες, εν γένει, µια αίσθηση µπορεί να µας δώσει το περιστατικό µε 

την εταιρεία χάρτου που ήθελε να ιδρύσει κάποιος στη Δράµα και ενώ η εφηµερίδα φαινόταν να 

τηρεί πολιτική ίσων αποστάσεων ο εκδότης ήταν σε επαφή µε τους ανταγωνιστές της εταιρείας, το 

οποίο περιγράφει ο Βουργουτζής στη συνέντευξή του που παρατίθεται αναλυτικά στο παράρτηµα. 

1.2.6 Οι σχέσεις µε τον «ξένο παράγοντα» 

Μετά από την έρευνα για την παρούσα εργασία εντοπίστηκε στο Πολιτικό Αρχείο του 

Υπουργείου Εξωτερικών της Γερµανίας η αλληλογραφία του Προξενείου της Γερµανίας στη 

Θεσσαλονίκη µε το γραφείο εξωτερικού για θέµατα τύπου του υπουργείου Προπαγάνδρας της 

Γερµανίας, σχετικά µε ένα αίτηµα του Βελλίδη.  Συγκεκριµένα  το 1934 ο Βελλίδης ζήτησε από τον 414

Πρόξενο της Γερµανίας στη Θεσσαλονίκη να µεσολαβήσει ώστε να αγοράσει σε καλύτερη τιµή µια 

µεταχειρισµένη τυπογραφική πρέσα κάποιας από τις κοµµουνιστικές εφηµερίδες που το ναζιστικό 

καθεστώς είχε κλείσει στη Γερµανία. Σε επιστολή του Γερµανικού Προξενείου µε ηµεροµηνία 30 

Ιανουαρίου 1934 υπογραµµίζεται η σκληρή αντισηµιτική γραµµή της εφηµερίδας, η οποία 

χαρακτηρίζεται ως βενιζελική και φιλογγαλλική. «Ο κύριος Βελλίδης ζητούσε µια τέτοια 

διευκόλυνση, όχι φυσικά χωρίς ανταλλάγµατα» σηµειώνεται στην επιστολή. Το αντάλλαγµα θα ήταν 

να προβάλλονται αρκούντως ειδήσεις σχετικά µε την εξωτερική πολιτική της ναζιστικής κυβέρνηση. 

Οι γερµανικές αρχές ενηµέρωσαν στις 19 Μαρτίου 1934 ότι δεν είχαν αποµείνει άλλες τυπογραφικές 

µηχανές προς διάθεση (αντίστοιχο αίτηµα για βοήθεια είχε υποβάλλει και η εφηµερίδα Δράση, µε 

πολύ µικρότερη κυκλοφορία) και επεσήµαναν στο προξενείο ότι αν µαθευόταν ότι δόθηκε µια 

τυπογραφική µηχανή σε µια εφηµερίδα θα δηµιουργούταν δυσάρεστες καταστάσεις- εννοώντας 

προφανώς ότι θα άνοιγε ο δρόµος και για άλλες εφηµερίδες να υποβάλλουν αντίστοιχο αίτηµα. 

Ωστόσο προσθέτουν ότι, αν εφηµερίδα δικαίως θεωρείται σηµαντική ως προς την προώθηση της 

εξωτερικής πολιτικής της Γερµανίας, θα µπορούσε να εξεταστεί η λύση αγοράς µιας καινούριας 

µηχνανής µε κάποιοθ είδους χρηµατοδότηση από την κυβέρνηση. Στις 19 Απριλίου το προξενείο 

ενηµερώνει ότι ο Βελλίδης µπορεί να πληρώσει 300.000 δρχ προκαταβολή και άλλες 200.00δρχ. 

 Χριστοδούλου , ό.π., σ.138413

 Τα έγγραφα εντοπίστηκαν στο Politisches Archiv des Auswaertigen Amtes µε κωδικό αναζήτησης R 122623 (Presse 414

Abteilung Griechenland 3: Deutsches Konsulat Salonik 54/Pol.II, 20.1.34; 153/Pol II, 19.4.34; 235/Pol. II, 13.5.34) και 
αποδίδονται σε ελεύθερη µετάφραση από τη γράφουσα. Μέρος τους δηµοσιεύενται στο Παράρτηµα. 
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ετησίως για τα επόµενα δέκα χρόνια. Σε επιστολή µε ηµεροµηνία 17 Μαϊου 1934, το προξενείο 

σηµειώνει ότι η εφηµερίδα πουλά 30.000 φύλλα, µε αναγνώστες από τη Θράκη έως τη Θεσσαλία, και 

έτσι οι εξωτερικές ειδήσεις της Γερµανίας θα προσεγγίσουν ένα κοινό που µέχρι τώρα διάβαζε τη 

φιλογαλλική προσέγγιση της «Μ». Ως προς το ζήτηµα των εβραίων η «Μ» δεν θα χρειαζόταν 

καθοδήγηση της ναζιστικής κυβέρνησης, αλλά µπορούσε να αφεθεί να συνεχίσει τη δική της 

πολεµική. Στην ίδια επιστολή επισυνάπτεται ένα απόκοµµα της εφηµερίδας («Μ» 13.5.1934) µε τον 

τίτλο «Η ευθύνη της Γαλλίας δια τας συνεχείς αποτυχίας της συνδιασκ. του αφοπλισµού.» και  

υπότιτλο «Γερµανικαί παρατηρήσεις. Η Γερµανία θέλει την ισοτιµίαν», καθώς και η µετάφρασή του 

στα γερµανικά. Σηµειωτέον ότι η ανταπόκριση είναι από το Βερολίνο και µάλιστα από την «ιδιαιτέρα 

υπηρεσία ‘’Μακεδονίας’’» και παραθέτει εκτενή αποσπάσµατα από τις δηλώσεις του Γερµανού 

υπουργού εξωτερικών Neurath. Στις 2 Ιουνίου το προξενείο µεταφέρει την πρόταση της «Μ» να 

εκδώσει ένα βιβλίο 100 σελίδων, σε 20.000 αντίτυπα, σχετικά µε τον Χίτλερ και το έργο του. 

Μάλιστα για να µην κινηθούν υποψίες θα το εξέδιδε ως µέρος µιας σειράς βιβλίων για ηγέτες, όπως ο 

Μουσολίνι, ο Βενιζέλος κλπ. Για να το διαθέσει σε χαµηλή τiή, και έτσι το βιβλίο να φτάσει στα 

χέρια όσο περισσότερων αναγνωστών, προτάθηκε από τον πρόξενο να δοθεί µια οικονοµική 

υποστήριξη στο προξενείο 200 RM (περίπου 80.000 δραχµές) ώστε µε αυτό το κονδύλι να ενισχύσει 

τον εκδότη. Στις 19 Ιουνίου 1934 το προξενείο ενηµερώνει τις γερµανικές αρχές, ότι λόγω της κρίσης 

επιβλήθηκαν περιορισµοί στη διακίνηση του δηµοσιογραφικού χάρτου, ιδιαίτερα στις 

αντιπολιτευόµενες εφηµερίδες όπως η «Μ», που κυκλοφορεί τετρασέλιδη. Το προξενείο 

επαναλαµβάνει το αίτηµα για µια νέα εκτυπωτική µηχανή, ώστε η εφηµερίδα να εκδίδεται 16σέλιδη 

και να κερδίσει ακόµη µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς και στέλνει τεύχη µε το αφήγηµα για τον 

Χίτλερ, που δηµοσιευόταν σε συνέχειες (8.5.1934, 25.5.1934). Η τιµή του κάθε τεύχους ήταν 3 

δραχµές (7,5 pfennig). Στις 13 Ιουλίου 1934 η αρµόδια υπηρεσία για εξωτερικές υποθέσεις του 

γερµανικού υπουργείου προπαγάνδας εγκρίνει την έκτακτη ενίσχυση του προξενείου µε 200 RM. Ως 

προς την τυπογραφική µηχανή το γερµανικό υπουργείο έκανε έρευνα για τις τιµές, ώστε να βρει 

τρόπο να υποστηρίξει οικονοµικά την αγορά της από τη «Μακεδονία». Στις 10 Μαρτίου του 1935 ο 

γερµανός πρόξενος τηλεγραφεί στις γερµανικές αρχές ότι µε εντολή της κυβέρνησης η έκδοση της 

«Μακεδονίας» είχε ανασταλλεί (σ.σ.εξαιτίας των γεγονότων του κινήµατος του 1935) και εκεί 

διακόπτεται η αλληλογραφία- ή τουλάχιστον η γράφουσα δεν εντόπισε έγγραφα που να αποδεικνύουν 

τη συνέχισή της. Δεν γνωρίζουµε αν πράγµατι η συµφωνία µε τη Γερµανία έκλεισε,  πάντως η «Μ» 

απέκτησε νέες τυπογραφικές µηχανές το 1939,  ενώ σύµφωνα µε συνέντευξη του Α. Κούρτη τα 415

 Χριστοδούλου, ό.π., σ.55 415
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πιεστήρια του Βελλίδη, και το πρώτο και το δεύτερο, ήταν γερµανικής κατασκευής γιατί είχαν την 

καλύτερη ποιότητα.  Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «Δεν το ξέρω αυτό µε την αλληλογραφία, 416

αλλά πιστεύω ότι έγινε, γιατί κάθε επιχειρηµατίας θα προσπαθούσε να πάρει και µε καλύτερους 

όρους τα πιεστήρια και άλλα µηχανήµατα από τη Γερµανία και κάποια ανταλλάγµατα θα τα έδινε».  417

Ούτε η αλλαγή γραµµής για ίδιον όφελος µπορεί να επιβεβαιωθεί, καθώς από το 1936 και µετά το 

καθεστώς Μεταξά, που επέβαλλε λογοκρισία στον Τύπο, διατηρούσε ούτως ή άλλως φιλογερµανική 

στάση. Ωστόσο η αλληλογραφία του Βελλίδη µε το γερµανικό προξενείο αποτελεί απόδειξη ότι ο 

εκδότης ήταν διατεθειµένος να µετατοπίσει την πολιτική γραµµή της εφηµερίδας για να αποκοµίσει 

πολιτικά οφέλη.  

Πολλά έχουν λεχθεί αλλά ελάχιστα µπορούν να αποδειχθούν για τις σχέσεις του Βελλίδη µε 

τις πρεσβείες ξένων χωρών και το κατά πόσο αυτές επηρέασαν τη γραµµή της εφηµερίδας ή 

βοήθησαν οικονοµικά τον εκδότη. Ο Βουργουτζής κάνει µια νύξη για επαφές του Βελλίδη µε τις 

βρετανικές µυστικές υπηρεσίες, ήδη από την περίοδο του Μεταξά και στη συνέχεια κατά την 

γερµανική κατοχής.  Ο Κανδυλάκης κάνει επίσης µια νύξη ότι ενδέχεται ο εκδότης να είχε πάρει 418

χρήµατα από τους Βρετανούς για να γράφει εναντίον του Χίτλερ, κατά τη διάρκεια των λίγων ηµερών 

του ελληνογερµανικού πολέµου (και ενώ ακόµη ήταν στην εξουσία το µεταξικό καθεστώς), όµως ο 

ίδιος σπεύδει να επισηµάνει ότι αυτό δεν αποδεικνύεται και ότι ο ίδιος πιστεύει ότι «ήταν µια 

αγανάκτηση ελληνική».  Ο Γιαγκιόζης ισχυρίζεται ότι µεταπολεµικά οι Άγγλοι βοήθησαν τον 419

εκδότη να ξαναστήσει την εφηµερίδα γιατί ήθελαν ένα τέτοιο µέσο επιρροής.  Ο Χριστοδούλου 420

θεωρεί βέβαια µια κάποια σχέση του Βελλίδη µε τον αγγλικό παράγοντα και σχολιάζει ότι ο εκδότης 

«ήξερε τι γινόταν, πολύ πριν συµβεί».   Τόσο ο Βουργουτζή όσο και ο Γιαγκιόζης αναφέρουν ότι η 421

σχέση του εκδότη µε τον αγγλικό παράγοντα ήταν στο επίπεδο της ενηµέρωσης για µετοχές στο 

χρηµατιστήριο του Λονδίνου, γεγονός που εκµεταλλευόταν καταλλήλως ο Βελλίδης για να 

 Παράρτηµα, συνέντευξη Κούρτη416

 ό.π.417

 Βουργουντζής, ό.π. σ.127. Βλ.  επίσης και τη συνέντευξή του στο Παράρτηµα418

 Παράρτηµα, συνέντευξη Κανδυλάκη 419

 Παράρτηµα, συνέντευξη Γιαγκιόζη420

 Παράρτηµα, συνέντευξη Χριστοδούλου421
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αποκοµίσει οικονοµικά οφέλη- αλλά δεν αναφέρουν πιθανά ανταλλάγµατα για αυτές τις πληροφορίες 

και σε κάθε περίπτωση δεν µπορούµε να διασταυρώσουµε την εγκυρότητα της αναφοράς.   422

Ο Βόδενας σηµειώνει ότι ο Βελλίδης ήταν πολύ προσεκτικός, δεν εκτίθετο, και ότι υπάρχουν µόνο 

ενδείξεις ότι µεταπολεµικά είχε κάποιες «γέφυρες» µε τους αµερικανούς, µέσω του δηµοσιογράφου 

της «Μ» Λαµπρινού, που εργαζόταν και στο αµερικάνικο προξενείο ως µεταφραστής, αλλά και ενός 

ελληνοαµερικανού, που έµενε στην Καλλιθέα και για αυτό του είχαν δώσει το προσωνύµιο 

«Καλλιθέα».  Κατά τον Α. Κούρτη ο Βελλίδης είχε προσκληθεί πολλές φορές από το State 423

Departmend των ΗΠΑ αλλά δεν πήγε ποτέ, γιατί δεν ήταν φιλοαµερικανός.  Αντιθέτως, πολλά από 424

τα άρθρα που δηµοσιεύει η εφηµερίδα, στα µέσα της δεκαετίας του ’50 εκπέµπουν έναν έντονο 

αντιαµερικανισµό, που είχε την πηγή του στη στάση που κράτησε στα Σεπτεµβριανά και αργότερα 

στο Κυπριακό. Για παράδειγµα η εφηµερίδα σχολιάζει ότι: «Με όλα τα δολλάρια της Αµερικής δεν 

ηµπορεί να εξαληφθή ούτε το έγκληµα του Πιούριφοϊ, της επιβολής εις τον ελληνικός λαός του 

Συναγερµού, ούτε το αχαρακτήριστον µήνυµα του Ντάλλες, το εγκρίνον το έγκληµα της ‘’φίλης και 

συµµάχου Τουρκίας’’».  Σε άλλο άρθρο ρίχνει την ευθύνη στους «εν Αθήναις Αµερικάνους» της 425

πρεσβείας, που «επιθυµούν να απολέσωµεν την πολιτικήν µας ανεξαρτησίαν, δια την οποίαν ακριβώς 

υποβάλλεται εις θυσίας» (σ.σ. ο βαρύτατα φορολογούµενος αµερικανικός λαός) και «µε τον κυνισµόν 

των, τα σφάλµατά των, µε τον εγωϊσµόν των και µε την µωρίαν των έγιναν εις τον τόπον αυτόν πολύ 

δραστήριος παραγωγός πελατών δια τον κοµµουνισµόν».  Μετά τη νίκη του Κέννεντυ, σε ανοικτή 426

επιστολή προς τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα η «Μ» υπενθυµίζει την «ανθελληνικήν 

πολιτικήν» του Ντάλλες στα Σεπτεµβριανά και το Κυπριακό και κλείνει µε την ευχή το δηµοκρατικό 

κόµµα να «ακροασθή τους παλµούς της καρδίας» του ελληνικού λαού.  Με αφορµή την επίσκεψη 427

του προέδρου των ΗΠΑ στην Αθήνα η «Μ» δηµοσιεύει ένα µακροσκελές και οξύτατο άρθρο µε τον 

χαρακτηριστικό τίτλο «Κρίµα, κ. Τζόνσον» όπου κάνει µια µακροσκελή αναδροµή, σε δραµατικό 

τόνο, για τις θυσίες που υπέστη ο ελληνικός λαός υπέρ της ελευθερίας και των αξιών του «δυτικού 

πολιτισµού» κατά τον Α’ και Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο αλλά και στον «συµµοριτοπόλεµο», 

υπενθυµίζοντας τα ανοικτά εθνικά θέµατα της Βορείου Ηπείρου, της Κύπρου για τα οποία οι Έλληνες 

 Παράρτηµα, συνεντεύξεις Βουργουτζή, Γιαγκιόζη422

 Χριστοδούλου ό.π., σ.87, 94423

 Παράρτηµα, συνέντευξη Κούρτη424

 «Μ 16.2.1956 «Ενώ ψυχορραγεί ο Συναγερµός». 425

 «Μ» 17.2.1956 «Το τέλος της περιπέτειας»426

 «Μ» 13.11.1960 «Μετά την νίκην του Κέννεντυ»427
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«εξηπατήθησαν», αλλά και τα «χειροκροτήµατα του Ντάλλες» προς τους Τούρκους, στα 

Σεπτεµβριανά, ενώ αφήνει σαφείς αιχµές ότι η Τουρκία  και η Γιουγκοσλαβία, παρόλο δεν έκαναν 

ανάλογες θυσίες τυγχάνουν της εύνοιας των ΗΠΑ, ενώ προς την Ελλάδα η υπερδύναµη προβάλλει 

«µιαν γενικήν άρνησιν».  Σε άλλο σηµείο της οξύτατης επιστολής η «Μ» σηµειώνει:  428

«Με την σηµερινήν κυβέρνησιν ειµπορείτε ευκόλως να παραχωρήτε την Κύπρον εις τους 

Τούρκους και να περισώζετε το ΝΑΤΟ, να µην ενδιαφέρεστε εάν µας καίουν τους 

οµογενείς εις την Κωνσταντινούπολιν, να επιβάλλετε φορολογίας αιµατηράς εις τον 

ελληνικόν λαόν και να καταργήτε την βοήθειαν, να ενθαρρύνετε τους διεκδικούντας 

ελληνικά εδάφη, να κάµνετε ότι θέλετε. Αλλ’ έτσι εκπληρώνετε τον µεγάλον σκοπόν, τον 

βασικόν της πολιτικής σας, της πολιτικής του δυτικού κόσµου, έτσι επιτυγχάνετε δηλαδή 

την καταπλολέµησιν του κοµµουνισµού; Ασφαλώς όχι! Μια κυβέρνησις της αρεσκείας 

του ελληνικού λαού, εάν την αφήνατε να εκλεγή αβιάστως, χωρίς την εύνοιαν, θα 

εξυπηρετούσεν ουσιαστικώς τον δεινοπαθούντα δυτικόν πολιτισµόν.».  429

Η «Μ» θεωρούσε ότι κανένα καθεστώς δεν µπορεί να σταθεί χωρίς τις «ευλογίες» των ΗΠΑ,  για 430

αυτό και επέρριπτε ευθύνη στην υπερδύναµη για την επιβολή του Παπάγου  και του Καραµανλή.  431 432

Πάντως το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις της δεξιάς ακολουθούσαν πειθήνια τις διαταγές των ΗΠΑ, δεν 

αποτελούσε κάτι µεµπτό για τον αρθρογράφο, παρά µόνο στο βαθµό που έτσι δεν µειώθηκε η δύναµη 

της αριστεράς: 

«Η κυβέρνησις της άκρας δεξιάς εδοκιµάσθη και απέτυχε παταγωδώς. Υπήρξε πειθήνια 

εις τας διαταγάς σας. Έκαµεν, όµως ό,τι ηµορούσε δια να πυκνώση τας τάξεις της άκρας 

αριστεράς, µε την οικτράν εσωτερικήν πολιτικήν της, µε τα αντικοινωνικά της µέτρα, µε 

το τσαλαπάτηµα του πτωχού, τελικώς δε µε την τροµοκρατίαν την απροκάλυπτον, 

 «Μ» 2.9.1962 428

 ό.π.429

 «Μ» 13.11.1960430

 «Μ» 16.2.1956 «Ας είµεθα ειλικρινείς. Εν πρώτοις την βαρυτέραν ευθύνην έχει ο συµµαχικός παράγων: οι 431

Αµερικάνοι. Ηθέλησαν να εφαρµόσουν εις τον τόπον µας ό,τι ισχύει εις αυτούς (…) Ο Συναγερµός υπήρξε δούλος, 
τυφλόν όργανον των Αµερικανών», «Ποις πταίει δια τα δεινά αυτά του ελληνικού λαού που µετετράπη εις 
πειραµατόζωον; Ας είµεθα ειλικρινεις». 

 «Μ» 2.9.1962 «Μη διασύρεσθε εις τα όµµατα του πολιτισµένου κόσµου αλλά και µη προκαλείτε το µίσος του 432

ελληνικού δηµοκρατικού λαού. Γενική είναι η πεποίθησις ότι εσείς εφέρατε εις την εξουσίαν εκείνους ακριβώς που 
απεχθάνεται ο ελληνικός λαός. Κανείς δεν πιστεύει ότι είστε αµέτοχοι ευθυνών. Κανείς Έλλην δεν πιστεύει ότι θα 
ηδύνατο ο Καραµανλής να σταθή και µίαν έστω ηµέραν εις την εξουσίαν εάν δεν τον εστηρίζατε».
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κατέστρεψε τας ευγενείς σας επιδιώξεις, εάν έχετε τοιαύτα, όπως ισχυρίζεσθε, υπέρ του 

ελεύθερου ελληνικού λαού».  433

«Έχει γνώσιν ο υπέροχος λαός σας, που δαπανά αφειδώς τον ιδρώτα του και το αίµα του, 

προς προάσπισιν των ελευθέρων θεσµών, της δηµοκρατίας, των ιδεωδών του δυτικού 

πολιτισµού, ότι αι θυσίαι του διατίθενται δια τον αντίθετον, ακριβώς σκοπόν, δια την 

υποδούλωσιν του ελληνικού λαού εις συστήµατα που απεχθάνεται και θέλει να 

καταπολεµήση; Τι εκάµατε, αξιότιµε κ. Τάλµποτ, µε τα βεβιασµένα και απερίσκεπτα 

τηλεγραφήµατα του προέδρου και του πρεσβευτού σας;».  434

!
!
!

!

 «Μ» 20.6.1961 «Οι κίνδυνοι».433

 «Μ» 17.2.1962434
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ 

 Ήδη από τις 20 Μαϊου 1936 ο «Ριζοσπάστης» και η «Μακεδονία» δηµοσιεύουν 

πληροφορίες για το σχέδιο επιβολής της δικτατορίας, που θα επιβληθεί το αργότερο µέχρι τον 

Σεπτέµβριο.  Δυστυχώς δεν υπάρχουν οι απαραίτητες πηγές ώστε να εξετάσουµε το πώς 435

υποδέχτηκε η εφηµερίδα τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου.  Συγκρίνοντας όµως τα δηµοσιεύµατα 436

του 1937 και του 1938 µε προδικτατορικά, η διαφορετική αντίληψη είναι εµφανής. Στα 

πρωτοσέλιδα του 1935 η κριτική προς την κυβέρνηση και τη λογοκρισία που ασκούσε ήταν 

οξύτατη,  ενώ µετά τη δικτατορία του Μεταξά δεν εντοπίσαµε κανένα πρωτοσέλιδο που να 437

αφήνει έστω και την υποψία κριτικής προς το καθεστώς.  

Σε τακτά χρονικά διαστήµατα η εφηµερίδα δηµοσιεύει τον απολογισµό του έργου της 

κυβέρνησης Μεταξά, ο οποίος συνοδεύεται πάντα από εγκωµιαστικά σχόλια. Για παράδειγµα η 

«Μ» δηµοσιεύει τον απολογισµό έργου για τους έξι µήνες του καθεστώτος µε έναν πίνακα που 

συγκρίνει την Ελλάδα «προ της 4ης Αυγούστου» µε την «Ελλάς της σήµερον».  Θα 438

ακολουθήσουν δεκάδες απολογισµοί έργου, µε κάθε ευκαιρία. Με τη συµπλήρωση ενός έτους 

µεταξικού καθεστώτος η «Μ» κυκλοφορεί µε εξάστηλο τίτλο: «Σήµερον, 4 Αυγούστου, ο 

Ελληνικός λαός πανηγυρίζει την εθνικήν αναγέννησιν. Βαρυσήµαντον διάγγελµα του 

 Λιναρδάτος (2009), ό.π., σ.211435

 Διαθέσιµα στο αρχείο της εφηµερίδας είναι τα φύλλα του 1937 και του α’ εξαµήνου του 1938436

 Ενδεικτικά ορισµένοι πρωτοσέλιδοι τίτλοι της «Μ» του 1935: Στις 5.7.1935 «Ο λαός εις τας επάλξεις αναµένον το 437

σύνθηµα του αγώνος (…) Θα αρνηθώµεν άπαντες την πληρωµήν των φόρων αν τυχόν ενσκηψη εις την χώραν µας η 
επάρατος βασιλεία», στις 19.7.1935 «Ο στρατηγός Κονδύλης ετοιµάζει την βίαιαν παλλινόρθωσιν της δυναστείας των 
Γλύξβουργκ. Θα προβή εις το ανόητον πραξικόπηµά του εν γνώσει ότι θα αιµατοκυλίση όλην την Ελλάδα». Στις 
13.8.1935 η εφηµερίδα επιτίθεται κατά της κυβέρνησης µε ένα οξύτατο κύριο άρθρο που τιτλοφορείται «Οι 
αχαρακτήριστοι µπραβισµοί κατά του δηµοκρατικού τύπου» και συνεχίζει στις 17.8.1935 «Κύριε πρωθυπουργέ προς 
άλλους τας συστάσεις». Οι παραπάνω τίτλοι παραπέµπουν σε καταστάσεις πιέσεων που δεχόταν ο τύπος της εποχής. 
Αµέσως µετά το αµφιλεγόµενο δηµοψήφισµα για το πολιτειακό, στις 3 Νοεµβρίου 1935, η εφηµερίδα (7.11.1935) 
δηµοσιεύει ένα εξάστηλο άρθρο που τιτλοφορείται «Ακλόνητοι εις τας πεποιθήσεις µας υπηρετούµε τον λαόν» όπου 
µεταξύ άλλων αναφέρεται, µε κεφαλαίους χαρακτήρες ότι «ο ελληνικός λαός είνε αρκούντως έξυπνος και διαισθάνεται 
καλώς και όσα δεν δυνάµεθα ηµείς να γράψωµεν» ενώ στο ίδιο φύλλο, και πάλι στο πρωτοσέλιδο, σε ένα άρθρο µε τίτλο 
«Η λογοκρισία, το κατοχυρωτικόν και οι αντιπολιτευόµεναι εφηµερίδες» η εφηµερίδα πληροφορεί το κοινό ότι παρά την 
άρση της λογοκρισίας «ΔΕΝ ΕΙΜΕΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ να διατυπώσοµεν τας αντιλήψεις µας» για να µη αναρωτιούνται οι 
αναγνώστες «δια τίνα λόγον και µετά την άρσιν της λογοκρισίας (σ.σ. η «Μ») δεν εκφράζει τας γνώµας της επί της 
καταστάσεως» Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ακόµα και σε καθεστώς περιορισµού του τύπου η εφηµερίδα είχε την 
ελευθερία να πληροφορεί τους αναγνώστες της ότι… δεν έχει ελευθερία, κάτι που απουσιάζει κατά την περίοδο Μεταξά.

 «Μ» 6.2.1937 µε τίτλο «Το Α’ εξάµηνον της νέας καταστάσεως»438
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πρωθυπουργού κ. Μεταξά». Δηµοσιεύει σε πλαίσιο, πρωτοσέλιδο «ρεπορτάζ» µε τίτλο «Τι 

επετελέσθη µέσα εις ένα έτος της εθνικής ανασυγκροτήσεως. Ένα άλµα προς το καλλίτερον 

µέλλον» ενώ στο κεφαλάρι της εφηµερίδας, πάνω από τον τίτλο, υπάρχει µια βινιέτα µε το µήνυµα 

«Μίαν Ελλάδα ποθώ. Ενιαίαν και αδιαίρετον εν τη ενώσει όλων των τέκνων της» και την 

υπογραφή «Ιωάννης Μεταξάς».  Στο ίδιο µήκος κύµατος είναι και τα κύριο άρθρα µε τίτλο «Εν 439

έτος δηµιουργίας και προόδου»,  «Ιδού τι θέλει, ιδού τι επιδιώκει τον νέον κράτος»  και άλλα 440 441

παρόµοια. Εκτός από τα κείµενα που παραπέµπουν µάλλον σε κείµενα που είχε αποστείλει το 

Υπουργείο Τύπου, η εφηµερίδα δηµοσιεύσει και σειρά κύριων άρθρων µε τα οποία υποστηρίζει το 

καθεστώς, υπενθυµίζοντας την κατάσταση που επικρατούσε πριν από την επιβολή του, ασκώντας 

κριτική στον τρόπο που λειτουργούσε το κοινοβουλευτικό σύστηµα και δικαιολογώντας την 

περιστολή των ελευθεριών, ακόµα και αυτής της ελευθεροτυπίας. Για παράδειγµα, όταν κάποιοι 

πέταξαν προκηρύξεις στους δρόµους στις οποίες µιλούσαν «δι εν καθεστώς βίας», η εφηµερίδα 

κυκλοφορεί µε ένα εξάστηλο πρωτοσέλιδο κύριο άρθρο, υπό τον τίτλο «Όταν εκυριαρχούσε η 

πραγµατική βία των καθεστώτων». µε το οποίο υπερασπίζεται το καθεστώς. 

«(…) Δεν ενδιαφέρεται ο κοσµάκης ούτε δια τα πολιτικά ούτε για τα πολιτειακά 

ζητήµατα. (….) Μήπως τάχα δεν ήταν βία ‘όταν ένα πρωί µε έναν στρατηγόν, έναν 

ναύαρχον και δέκα σανίδας ήλλαξαν το πολίτευµα της χώρας; (...) Βία δεν ήτο όταν 

έκαµαν ένα νόθον δηµοψήφισµα και βία δεν ήτο όταν επαύοντο αι εφηµερίδες και 

ελαµβάνοντο µέτρα τροµακτικά και ησκείτο τυραννία από τας λεγόµενας 

κοινοβουλευτικάς κυβερνήσεις των διαφόρων εποχών; (….) Φυσικόν είναι ο λαός που 

παρακολουθεί την τεράστιαν αυτήν δηµιουργικήν προσπάθειαν να ευρίσκεται παρά το 

πλευρόν του Ηγέτου».   442

Αναφορικά µε την περιστολή των ελευθεριών που επέβαλε το καθεστώς, η εφηµερίδα 

δηµοσιεύει πρωτοσέλιδο άρθρο διδακτικού ύφους µε τίτλο «Η πραγµατική έννοια της ελευθερίας» 

και ουσιαστικά παρουσιάζει ως περιττές ή και επιζήµιες τις δηµοκρατικές διαδικασίες. Ο 

αρθρογράφος χαρακτηρίζει «αργόσχολους» και µε «πεπαλαιωµένην όσο και κακήν αντίληψην περί 

της ελευθερίας» όσους µιλούν για τις πολιτικές ελευθερίες, «(…) δεν εχάσαµεν καµµίαν 

ελευθερίαν» λέει περιγράφοντας ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε ποτέ πραγµατική ελευθερία εκλογής 

 «Μ» 4.8.1937439

 «Μ» 8.2.1938440

 «Μ» 12.2.1938441

 «Μ» 4.2.1938442
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κοινοβουλευτικών αντιπροσώπων και υπενθυµίζοντας ότι  η κοινοβουλευτική ιστορία της 

τελευταίας 20ετίας περιλαµβάνεται επαναστάσεις, συνωµοσίες, στάσεις, ανταρσίες, απόπειρες και, 

εκτελέσεις.  Στο ίδιο άρθρο γίνεται εκτεταµένη αναφορά και στην ελευθερία του Τύπου, που κατά 443

τον ανώνυµο αρθρογράφο, κατά παρελθόν προξένησε κακά στον τόπο:  

«Η σηµερινή Εθνική Κυβέρνησις, η οποία υπό την µορφήν ολοκληρούσης τας 

εξουσίας κυβερνήσεως, διέπει την Ελλάδα, φρόντισε να καταστήσει νοητόν εις όλους 

ότι ελευθερία και αναρχία δεν ταυτίζονται και ότι φυσικά και ο Τύπος δεν δύναται και 

δεν πρέπει να διαφεύγη υπό τον έλεγχο του κράτους. Εις την Ελλάδα που επέζησεν υπό 

το καθεστώς της ασυδότου ελευθεροτυπίας, εις την Ελλάδα που αι εφηµερίδες, όχι όλαι 

αι εφηµερίδες, όχι όλοι οι δηµοσιογράφοι δεν εδίστασαν εις τινάς περιστάσεις να 

φιλοξενήσουν ακόµη και καννιβαλικά κηρύγµατα και δολοφονικές προκηρύξεις, εις την 

Ελλάδα αυτής της ακατανοµάστου ασυδοσίας οι φραγµοί που έθεσεν ο Εθνικός ηγέτος 

ήτο φυσικόν να προκαλέσουν κάποιαν έκπληξιν. (….) ποιός θα ήτο ο πολίτης εκείνος 

που θα ενοσταλγούσε την παλαιάν και αχαλίνωτον ασυδοσίαν του Τύπου( …); Μια 

τοιαύτη «ελευθερία» απέδειξε κατά το παρελθόν τι κακά δύναται να δηµιουργήση και 

τι τεραστίας ζηµίας µπορεί να προξενήση εις ένα τόπον ο οποίος θα την ηνείχετο».  444

Με αλλεπάλληλα άρθρα και ρεπορτάζ η «Μ» αποτυπώνει απαρέγκλιτα το πνεύµα της 

µεταξικής προπαγάνδας περί της δηµιουργίας κράτους πρόνοιας και της µέριµνας για την εργατική 

τάξη. Κάποιά ενδεικτικά πρωτοσέλιδα, αναφέρουν: 

«Η χώρα µας αποκτά οργανωµένην κοινωνικήν πρόνοιαν. Το κολοσσιαίον έργον 

το οποίο επετέλεσε αθορύβως η εθνική κυβέρνησης ει ελάχιστον χρονικόν διάστηµα. 

500 νέα εκατοµµύρια διατίθενται υπό του κράτους υπέρ του ευγενούς σκοπού. 

Βαρυσήµαντοι ανακοινώσεις του προέδρου της κυβερνήσεως κ. Ι. Μεταξά».   445

«Ο πρωθυπουργός κ. Μεταξάς εξέθεσε τα µέτρα άτινα έλαβε η κυβέρνησις υπέρ 

των εργαζοµένων τάξεων της χώρας».   446

«Το νέον κράτος θα οργανωθή µε βάσιν τας εργαζόµενας και µοχθούσας τάξεις 

 «Μ» 15.2.1938443

 «Μ» 15.2.1938444

 «Μ» 7.1.1937445

 «Μ» 12.1.1937446
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της χώρας. Βαρυσήµαντος λόγος του Αρχηγού της Κυβερνήσεως κ. Μεταξά».  447

 Ένα χρόνο µετά τα αιµατηρά αιµατηρά γεγονότα της 9ης Μαϊου 1936 στη 

Θεσσαλονίκη, η εφηµερίδα δεν κάνει λόγο πια για «ακατανόµαστα αίσχη των χωροφυλάκων»,  448

αλλά εκθειάζει το «κολοσσιαίο» έργο της εθνικής κυβερνήσεως «προς βελτίωσιν της θέσεως των 

εργατών και υπαλλήλων» για την οποίαν «πανηγυρίζουν οι εργάτες της χώρας», οι οποίοι σε 

ψήφισµα της πανεργατοϋπαλληλικής συγκέντρωσης Θεσσαλονίκης διαπιστώνουν «ότι τα µέτρα 

άτινα έλαβε από της 4ης Αυγούστου 1936 η Εθνική Κυβέρνησις υπέρ της τάξεως των µισθωτών 

εξύψωσαν ταύτην όχι [µόνο] υλικώς αλλά και ηθικώς» και υποστηρίζουν ότι το καθεστώς πρέπει 

να πατάξει «πάσαν αντίδραση προερχοµένην είτε από τα υπολείµµατα του κοµµουνισµού είτε από 

τα υπολείµµατα του χρεωκοπηµένου πλέον κοινοβουλευτισµού».  Το Μάη του 1938, η εργατική 449

πρωτοµαγιά έχει µετονοµασθεί πλέον σε «Εθνική Ηµέρα Εργασίας».   450

Στο πνεύµα υποστήριξης των ιδεωδών του µεταξικού καθεστώτος, η εφηµερίδα εξάρει τα 

οφέλη της υποχρεωτικής εργασίας που επιβάλλει ο δικτάτορας,  και προβάλει την πολιτική 451

 «M»20.1.1937447

 Όπως αναφέρει ο Βουργουτζής, ό.π., σ.125, το φύλλο της 12ης Μαϊου 1936 της εφηµερίδας κυκλοφορεί µε δώδεκα 448

φωτογραφίες από τα επεισόδια µεταξύ των απεργών και της χωροφυλακής. Στο κέντρο της σελίδας η φωτογραφία της 
µητέρας που θρηνεί τον σκοτωµένο γιό της, που ενέπνευσε τον Γ. Ρίτσο να γράψει τον «Επιτάφιο». Οι τίτλοι του 
πρωτοσέλιδου γράφουν: «Από τα αιµατηρά γεγονότα του αγωνιώδους τριηµέρου της Θεσσαλονίκης», «Οι καπνέµποροι 
υπεχρεώθησαν να δεχθούν όλα τα αιτήµατα των καπνεργατών» ενώ στην 3η σελίδα ο τίτλος είναι πιο αιχµηρός: «Τα 
ακατανόµαστα αίσχη των χωροφυλάκων µετέτρεψαν την ήσυχον Θεσσαλονίκην εις µιαν επαναστατηµένην 
Βαρκελώνην».

 «Μ» 10.5.1937 «Υπο την ηγεσίαν του εθνικού κυβερνήτου η Εθνική ελληνική εργατική πρωτοµαγιά εωρτάσθη µε 449

πρωτοφανή ενθουσιασµόν των εργατών. Ενώπιον πρωτοφανών εις όγκον εργατ. Συγκεντρώσεων εξεφώνησαν λόγους τα 
µέλη της εθν. Κυβερνήσεως»

 «Μ» 3.5.1938 «Σε όλην την χώραν µας εωρτάσθη µεγαλοπρεπώς η εθνική ηµέρα της εργασίας υφ’ολοκλήρου της 450

εργατικής τάξεως».

 Για παράδειγµα, η εφηµερίδα δηµοσιεύει πρωτοσέλιδο κύριο άρθρο το οποίο τιτλοφορείται «Η υποχρεωτική 451

προσωπική εργασία» (31.1.1937) όπου µεταξύ άλλων κάνει λόγο για «µια αθόρυβο και λίαν συντελεστική εις την 
πρόοδον της χώρας εργασία, ήτις γίνεται δια της προσωπικής εργασίας των κατοίκων. Τα κοινοτικά συµβούλια της 
Μακεδονικής και Θρακικής ενδοχώρας… λαµβάνουν συνεχώς αποφάσεις προσωπικής εργασίας των κατοίκων οίτινες 
µετά µεγάλης προθυµίας όντως και ενθουσιασµού επιδίδονται εις το έργο προκειµένου να εκτελέσουν έργα κοινωφελή 
προάγοντα εις πρόοδον και εις πολιτισµόν την ύπαιθρον χώρα» και λίγο παρακάτω ζητά επέκταση του µέτρου και στις 
πόλεις: «Δεν ξέρουµε κατά πόσον αύτη (σ.σ η υποχρεωτική εργασία) θα ήτο δυνατόν να επεκταθή και εις τας πόλεις δια 
την εις αυτάς εκτέλεσιν εξωραϊστιών, καλλωπιστικών και συγκοινωνιακών έργων». Βλ. επίσης «Μ» 16.2.1938 νέο άρθρο 
που εξαίρει τα καλά της υποχρεωτικής εργασίας.
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δραστηριότητα του Χίτλερ.  Όταν κηρύχθηκε ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος και ενόσω η δικτατορία 452

του «Μεταξά» τηρούσε αρχικά φιλογερµανική στάση, οι εφηµερίδες υποχρεωνόταν να 

δηµοσιεύουν ίσο αριθµό τηλεγραφηµάτων του αγγλικού, του γαλλικού και του γερµανικού 

πρακτορείου ειδήσεων. Τότε, σύµφωνα µε τον Κωνσταντίνο Δηµάδη (που εργαζόταν ήδη στην 

εφηµερίδα): 

«επειδή η ‘’Μακεδονία’’ ήθελε να διοχετεύει στους αναγνώστες της τη θέση της υπέρ 

των συµµάχων και την αντίθεσή της προς τον χιτλερισµό, µετήλθε το εξής τέχνασµα: 

συνένωνε τα τηλεγραφήµατα των συµµαχικών πρακτορείων σε ένα ή δύο, πολύ 

εκτεταµένα και τεµάχιζε τα τηλεγραφήµατα του γερµανικού πρακτορείου ειδήσεων για 

να φαίνεται ότι σε αριθµό υπερτερούν».   453

Η λύση αυτή, σύµφωνα µε τον Βουργουτζή,  ήταν εφεύρηµα του τότε διευθυντή Γιάννη 454

Ιωαννίδη, προκειµένου να αποφεύγουν τις αποφάσεις τις λογοκρισίας και τις διαµαρτυρίες του 

γερµανού προξένου.  

 Με το ξέσπασµα του πολέµου η «Μακεδονία» δηµοσιεύει ανταποκρίσεις από το µέτωπο, 

όπου είχε ως απεσταλµένους τον Ι. Ταχογιάνη και τον Π. Καψή και στην πρώτη γραµµή του πυρός 

τον Κ. Δηµάδη,  ενώ αναφέρονται πληροφορίες ότι και ο Βελλίδης στρατεύτηκε για λίγο καιρό 455

µαζί µε τον Γ. Ιωαννίδη.  Η έκδοση της εφηµερίδας συνεχίστηκε κανονικά κατά την περίοδο του 456

ελληνοϊταλικού πολέµου. Οι τόµοι του 1940 και του 1941 δεν βρέθηκαν στο αρχείο της 

εφηµερίδας, οπότε θα πρέπει να βασιστούµε στην ερευνητική εργασία του Αναστασιάδη που 

αναφέρει ότι µε λιτούς αλλά βαρυσήµαντους τίτλους η «Μακεδονία αναγγέλλει τις εθνικές νίκες 

ορόσηµα. Διαβάζουµε στις πολεµικές ανταποκρίσεις της «Μ» και τίτλους όπως:  

«Οι Ιταλοί παραδίδονται… ηρωικώτατα εις τους προελαύνοντας στρατιώτες µας. Νέα 

πλούσια εσοδεία… κιθαρωδών αιχµαλώτων». «Αλπινισταί, φασίσται, κένταυροι και 

άλλα τοιαύτα… ζώα αναµένουν εις τας χιονισµένας χαράδρας της Πίνδου να 

  Για παράδειγµα βλ. «Μ» 31.1.1937 «Ωµίλησε χθες ο Αδολφ .Χίτλερ. Η θέσις της Γερµανίας έναντι όλων των 452

µεγάλων διεθν. προβληµάτων. Το Γ’ Ράιχ επιθυµεί διακαώς την ειρήνην» και µια τρίστηλη φωτογραφία από το Ράιχστατ 
µε τον Χίτλερ στο βήµα και τις ναζιστικές σβάστικες στο φόντο.

 «Μ» 27.7.1981453

 Βουργουτζής, ό.π., σ.119454

 Αναστασιάδης, ό.π., 253455

 Χριστοδούλου ό.π, σ.96 και ο Ψαράκης ό.π., σ.275456
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συλληφθούν αιχµάλωτοι από τον Ελληνικόν Στρατόν» κλπ (….).  457

Την επαύριο του βοµβαρδισµού της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, στις 10 

Φεβρουαρίου 1941, η «Μακεδονία» θα γράψει: «Η άνανδρος φασιστική αεροπορία εβοµβάρδισεν 

ό,τι είχαν σεβασθεί οι αιώνες και οι ξένοι κατακτητές».  Η εφηµερίδα κυκλοφόρησε στις 7 458

Απριλίου αναγγέλλοντας την επίθεση των Γερµανών στην Ελλάδα.  Στις 9 Απριλίου 1941 τα 459

γερµανικά στρατεύµατα εισέρχονται στη Θεσσαλονίκη και στις 10 Απριλίου δηµοσιεύεται η 

απόφαση για την απαγόρευση έκδοσης των εφηµερίδων «Μακεδονία» και «Μεσατζέρο».  460

Στο πρώτο µεταπολεµικό φύλλο η «Μ» θα γράψει για την περίοδο «Μεταξά:  

«από της 4ης Αυγούστου του 1936 η ‘’Μακεδονία’’ έχασε πλέον το δικαίωµα να οµιλή- 

ακόµα και να σκέφτεται ελευθέρως». Ήταν αληθινά ο καταθλιπτικώτερος βραχνάς από 

όσους γνώρισε η ελεύθερα σκέψις εις την Ελλάδα… Επολέµησε την 4η Αυγούστου µε 

όσα διέθετε µέσα, προσπάθησε να υποσκάψη, όσο ήτο τούτο δυνατόν, το καθεστώς της 

δικτατορίας. Αν ο Μακεδονικός λαός έµαθε να µισή, και εµίσησε πράγµατι µε πάθος 

την απεχθή αστυνοµικήν τυραννίας του Ιωάννου Μεταξά, δεν εδιδάχθη εις τούτο 

ολίγον από την σιωπηλήν αλλά και την εύγλωττον πολεµικήν της ‘’Μακεδονίας’’. Και 

το εγνώριζαν ο δικτάτωρ και οι υποδικτάτορες»  461

  

!

 Αναστασιάδης, ό.π., σ.251457

  «Μ» 10.2.1941458

 Κανδυλάκης 2008, σ.38. Σύµφωνα µε τον συγγραφέα, το φύλλο της 7ης Απριλίου είχε αρίθµηση 11.196, ενώ το 459

πρώτο φύλλο µετά την απελευθέρωση 11.199, οπότε ενδέχεται να κυκλοφόρησαν δύο ακόµη φύλλα, την 7η και 8η 
Απριλίου 1941, τα οποία ωστόσο δεν έχουν βρεθεί

 «Νέα Αλήθεια» 10.4.1941460

 «Μ» 28.3.1945461
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 H «Μακεδονία» ανήκε στον φιλελεύθερο χώρο και η µετριοπαθής της στάση την περίοδο 

του εµφυλίου πολέµου δεν ήταν χαρακτηριστική του σύγχρονου Τύπου, ειδικά αν παραβληθεί µε 

αρκετά φύλλα (βλ. για παράδειγµα τον Ελληνικό Βορρά που επίσης κυκλοφορούσε στη 

Θεσσαλονίκη), που αµέσως µετά τη λήξη της ΕΑΜοκρατίας στη Μακεδονία εξαπέλυσαν µύδρους 

εναντίον του ΕΑΜ και αποκάλυψαν βιασµούς και «αιµατηρά ΕΑΜικά όργια».  Βέβαια, η «Μ» 462

κυκλοφόρησε αρκετά αργότερα από τις άλλες εφηµερίδες, και όπως εκτιµά ο Κανδυλάκης στη 

συνέντευξη που παρατίθεται στο παράρτηµα, αυτή η στάση αναµονής µπορεί να υποδηλώνει ότι ο 

εκδότης µπορεί να περίµενε να δει τη διαµόρφωση των συσχετισµών δυνάµεων. Πάντως., σε 

αντίθεση µε τον δεξιό Τύπο της Θεσσαλονίκης, που είχε αρχίσει να καλεί ανοιχτά σε διώξεις των 

πραγµατικών ή υποτιθέµενων αριστερών,  η «Μ» στο πρώτο της φύλλο τονίζει ότι πρέπει να 463

τιµωρηθούν όσοι εγκληµάτισαν την περίοδο της κατοχής (εννοώντας προφανώς τους 

ταγµατασφαλίτες) και βρήκαν καταφύγιο σε µια κοµµατική παράταξη (που χωρίς να την 

κατονοµάζει µπορούµε βάσιµα να συµπεράνουµε ότι υποννοεί τη δεξια): 

«Όπως δεν είναι ούτε δίκαιον ούτε και ηθικόν να εγκαινιασθή ο νέος εθνικός µας βίος 

µε την ατιµωρησίαν των αθλιοτήτων αυτών εις τας οποίας ανεδείχθησαν πρωταθληταί 

εγκληµατίαι σεσηµασµένοι ευρόντες πρόχειρον καταφύγιον εις µιαν άνευ ηθικών 

δισταγµών κοµµατικήν παράταξιν»  

Επίσης, αν και µιλά για «εγκληµατικά σφάλµατα» και «αιµατηρά ολισθήµατα» των κοµµουνιστών,  

χρησιµοποιεί αυτούς τους χαρακτηρισµούς µε απώτερο σκοπό να επικρίνει τις προθέσεις της 

Δεξιάς και το πώς µπορεί να τις εκµεταλλευτεί. Μάλιστα η «Μ» χρησιµοποιεί όρους που θα 

χρησιµοποιούσε µια αριστερη εφηµερίδα για τη Δεξιά, όπως «µισεργατική» και «αντιδραστική»: 

»κατά τον ίδιο τρόπο δεν θα ήτο ούτε δίκαιον ούτε και συµφέρον δια την οµαλήν 

εξέλιξην της εθνικής µας ζωής να εκµεταλλευθή τα εγκληµατικά σφάλµατα και τα 

αιµατηρά ολισθήµατα του κοµµουνιστικού κόµµατος της Ελλάδος η Δεξιά δια να 

ικανοποιήσει τας αντιδραστικάς και µισεργατικάς της επιδιώξεις εναντίον του συνόλου 

 Γούναρης, Β. 2002. Εγνωσµένων κοινωνικών φρονηµάτων. Κοινωνικές και άλλες όψεις του αντικοµµουνισµού στη 462

Μακεδονία του Εµφυλίου  Πολέµου. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σ.95

 Γούναρής, ό.π., σ.165463
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της τιµίας ελληνικής εργατικής τάξεως».  464

Η µετριοπαθής στάση της «Μ» µεταβάλλεται σταδιακά, προς τα δεξιότερα, όσο ο εµφύλιος 

περνά από τη µία φάση όξυνσης στην επόµενη. Για την ερµηνεία αυτής της µετατόπισης θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψιν ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται πολύ κοντά στα γειτονικά κράτη του βορρά, και 

κατά συνέπεια καθίσταται ευαίσθητος δέκτης της ιδεολογίας του «εσωτερικού εχθρού», που 

χτίζεται πάνω στο φόβο των- υπαρκτών ή µη- κινδύνων που απειλούν την ακεραιότητα της 

χώρας».  Το πρώτο µεταπολεµικό διάστηµα, η αρθρογραφία της εφηµερίδας σχετικά µε τις 465

εξελίξεις της διάσκεψης των Παρισίων και τις συνοριακές διευθετήσεις µε τους βόρειους γείτονες 

είναι έντονη και εστιάζει στην «υπεράσπισιν των εθνικών δικαίων» έναντι των «επιβουλών των 

γειτόνων».  Τονίζει δε ότι  466

«οι κίνδυνοι και αντεθνικές δράσεις και εχθρικαί επιβουλαί» στρέφονται «εις βάρος όχι 

µιας καταστάσεως ή µιας ιδεολογικής παρατάξεως, ταύτης ή εκείνης, αλλ’ εις βάρος 

του λαού µας όλου, της τιµής της ελευθερίας της και του µέλλοντός της» και για αυτό 

το σκοπό (…) θα έπρεπε λοιπόν ηνωµένοι την τελευταίαν στιγµή, ηνωµένοι προ της 

καµπής, παραµερίζοντες µε ιεράν εκεχερείαν, τας αντιθέσεις µας, ως κόµµατα, ως 

παρατάξεις, ως ιδεολογίαι να σταθώµεν µε µίαν µόνην σκέψιν και απόφασιν: να µην 

αφήσωµεν να ζηµιωθή η πατρίς µας. Να µην την αφήσωµεν εκτεθειµένην και 

απροστάτευτον προ των εχθρικών επιβουλών».  467

Είχαν προηγηθεί δηµοσιεύµατα στον τύπο του Βελιγραδίου, της Σόφιας και των Τιράνων ότι οι 

Αλβανοί της Ηπείρου και οι σλαβόφωνοι της Μακεδονίας υφίστανται διώξεις,  και δηλώσεις του 468

 «Μ», 28.3.1945, ό.π. Οι αναφορές από τον Μάρτιο µέχρι και τον Μάιο του 1945 προέρχονται από πηγές της 464

βιβλιογραφίας καθώς δεν εντοπίστηκαν στα σχετικά φύλλα στο αρχείο της εφηµερίδας. Επίσης στις αρχές του 1946, για 
µερικές ηµέρες εκδίδεται κοινό φύλλο των εφηµερίδων «Μακεδονία», «Ελληνικός Βορράς», «Ελληνικό Θάρρος», «Φως» 
και «Νέα Αλήθεια» εξαιτίας πανεργατικής απεργίας. 

 Αναστασιάδης, ό.π., σ.260465

 Βλ. ενδεικτικά «Μ» 8.7.1945: «Οδυνηρά υπόµνησις» 8.7.1945,»Μ» 15.7.1945: «Η Ελλάς έχει συνήγορον εις τας 466

διεκδικήσεις της την αδέκαστον Ιστορίαν» µε τέσσερα καρέ σκίτσων από την πρόσφατη Ιστορία

 «Μ» 13.7.1945: «Να είµεθα Έλληνες»467

 Αβέρωφ Τοσίτσας, Ευ. 2009. Φωτιά και τσεκούρι¸Ελλάς 1946-1949 και τα προηγηθέντα. Αθήνα: Δηµοσιογραφικός 468

Οργανισµός Λαµπράκη, σ.174
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Τίτο για καταδίωξη των εν Μακεδονία «αδελφών Σλάβων».  Σε άλλο απόσπασµα από το ίδιο 469

άρθρο γίνεται σαφής η τοποθέτηση της εφηµερίδας απέναντι στους «Έλληνες της άκρας 

αριστεράς». Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση επιλέγονται πολύ µετριοπαθείς τόνοι, αντί για 

ευθεία επίθεση στους ιδεολογικούς αντιπάλους: 

«(…) και διατί οι ραδιοποµποί αυτοί µε τόση υπερηφάνεια ενθυµούνται και 

υπενθυµίζουν ότι είναι Σλάβοι και µε τόσον πάθος ξεσκίζονται δια τους δήθεν 

‘Σλάβους αδελφούς’ των, οι ιδεολογικώς οµόφρονες των Έλληνες της άκρας αριστεράς 

δεν ενθυµούνται και δεν υπενθυµίζουν και αυτοί ολίγον ότι είναι Έλληνες και δεν 

στεναχωριούνται, δεν διαµαρτύρονται ολίγον και αυτοί δια τους πραγµατικά 

διωκόµενους Έλληνες αδελφούς των της Βορείου Ηπείρου οι οποίοι σφάζονται και 

καίγονται ως λαµπάδες ζωντανοί, κατατυρανούννται και καταδιώκονται».   470

3.1. Εκλογές και δηµοψήφισµα για το πολιτειακό 

 Η «Μακεδονία» κυκλοφόρησε σχεδόν ενάµιση µήνα µετά τη συµφωνία της Βάρκιζας, ενώ 

εκκρεµούσε ακόµη η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το λεγόµενο «πολιτειακό» ή «καθεστωτικό» 

ζήτηµα,  και ακόµη η χώρα δεν είχε εκλεγµένη κυβέρνηση. Στο πρώτο φύλλο µετά την Κατοχή, η 471

«Μακεδονία» δηµοσίευσε ένα κύριο άρθρο, όπου διακήρυττε την πολιτική της τοποθέτηση 

εγκωµιάζοντας την αξία της Δηµοκρατίας:  

«Υπάρχει και ο σωτήριος µέσος δρόµος: η Δηµοκρατία. Αλλ’ η δηµοκρατία η οποία δεν 

έχει καµµίαν σχέσιν ή εξάρτησιν από ύποπτα συγκροτήµατα, από δυναµικούς 

παράγοντες οι οποίοι τη θεωρούν φέουδον ή απλώς χωράφι των, από παρατάξεις και 

κόµµατα που οχυρώνονται πίσω από το προπέτασµα της Δηµοκρατίας δια να 

εξυπηρετήσουν άλλοι την δικτατορίαν της αριστεράς, άλλοι την δικτατορίαν της δεξιάς. 

 Οι δηλώσεις έγιναν στις 8.7.1945 και τις αναδηµοσιεύει η «Μ» στις 10.7.1945 µε τίτλο «Ο Τίτο θέλει… την φιλίαν 469

µας» και υπότιτλο, «ηµείς όµως… καταδιώκοµεν τους εν Μακεδονία ‘’αδελφούς Σλάβους’’». Λίγο αργότερα καταφθάνει 
στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός, ταξίδι που χαρακτηρίζεται «εξεραιτικής σηµασίας» από τη «Μ». 12.7.1945 . Είναι 
από τις σπάνιες φορές που προβάλλεται στο πρωτοσέλιδο κάποιος άλλος πέραν των κεντρώων και φιλελευθέρων 
πολιτικών. «Μ» 13.7.1945: «Την νύκτα ο πρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Βούλγαρης εξεφώνησεν από ραδιοφώνου 
βαρυσήµαντον λόγον», «Τα Ελληνικά καθήκοντα τας ηµέρας αυτάς είναι βαρύτατα. Να είµεθα πρόθυµοι δια κάθε θυσίαν 
και δια κάθε αγώνα»

 «Μ» ό.π.470

 Όπως σηµειώνει ο Αναστασιάδης, ό.π., σ270, την εποµένη της κυκλοφορίας της “Μ” η φιλοεαµική εφηµερίδα 471

“Δηµοκρατία” ψέγει τη “Μ” διότι δεν παίρνει σαφή θέση για το πολιτειακό. Μερικές µέρες αργότερα την κατηγορεί ότι 
ζητά µε τα εµπρηστικά της άρθρα τον αφανισµό των οργανώσεων της Αριστεράς («Δ» 29.3.1945 και 4.4.1945)
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Η ‘’Μακεδονία’’ θέλει αυτήν την Δηµοκρατίαν που θα προκρίνει ο Λαός. Διότι τότε η 

Δηµοκρατία θα είναι η γνησία, η καθαρά, η αµόλυντος Λαοκρατία, που από τα βάθη 

της ψυχής του ζητεί ολόκληρος ο ελληνικός λαός».  472

Μία ακόµη παρατήρηση που είναι ενδεικτική του κύρους που περιέβαλλε την εφηµερίδα ήδη από 

την προπολεµική περίοδο, είναι η δηµοσίευση στο πρώτο αυτό φύλλο συνέντευξης του 

πρωθυπουργού Νικόλαου Πλαστήρα.  Με το πολιτειακό ζήτηµα ανοικτό, η «Μ» δηµοσιεύει 473

σειρά άρθρων των κεντρώων και φιλελεύθερων αρχηγών κατά της µοναρχίας.   474

 Καθώς η Συνδιάσκεψη των Παρισίων ήταν εν εξελίξει, η εφηµερίδα αποφασίζει να ζητήσει 

την τοποθέτηση του γ.γ. του ΚΚΕ, Νίκου Ζαχαριάδη, για να διαφωτίσει το αναγνωστικό κοινό για 

τις θέσεις του κόµµατος επί των εθνικών διεκδικήσεων.  Ο δηµοσιογράφος της εφηµερίδας που 475

πήρε τη συνέντευξη (δεν αναφέρεται το όνοµά του) σχολιάζει τις απαντήσεις του Ζαχαριάδη και 

έτσι αποτυπώνει τη στάση της «Μ» απέναντι στο κόµµα και την εν γένει πολιτική κατάσταση. Η 

εφηµερίδα συµπεραίνει από τη συνέντευξη ότι το ΚΚΕ θέλει τη σύµπραξη µε το Πανδηµοκρατικό 

Μέτωπο: 

«δια να ‘’καθοδηγηθεί και να διεξαχθή ο Δηµοκρατικός αγώνας ζωντανά’’ δια να πάρει 

δηλαδή το ΚΚΕ στα χέρια του όλον τον Αγώνα µε τους ‘’καθοδηγητάς’’ και την 

 «Μ», 28.3.1945, όπως δηµοσιεύεται στο αφιέρωµα «Μια περιδιάβαση στον 20ο αιώνα µέσα από τις σελίδες της 472

«Μακεδονίας»

  «Μ» 28.31945 «Ο Ελληνισµός έχει την ακλόνητον πίστιν ότι θα ικανοποιηθούν οι εθνικοί πόθοι».473

 «Μ» 1.7.1945 Δηµοσιεύεται άρθρο του στρατηγού Πλαστήρα (µαζί µε µια µεγάλη φωτογραφία του) γραµµένο 474

«ειδικώς δια την «Μακεδονίαν» µε τίτλο «Η Δηµοκρατία και η Βόρειος Ελλάς». Ο Πλαστήρας επιχειρηµατολογεί κατά 
της µοναρχίας θυµίζοντας ότι «επί µίαν τριακονταετίας το Έθνος επλήρωσε πολύ ακριβά τον βασιλικόν θεσµόν. 
Ακριβότερα όµως από κάθε άλλον τον επλήρωσαν οι Μακεδόνες και οι Θράκες». Στο ίδιο µήκος κύµατος ακολουθούν 
πρωτοσέλιδα άρθρα και άλλων κεντρώων πολιτικών, όπως του Γ. Καφαντάρη, αρχηγού του Προοδευτικού Κόµµατος («Μ 
3.7.1945), του Α. Μυλωνά, αρχηγού του Αγροτικού Δηµοκρατικού Κόµµατος («Μ» 7.7.1945)

 «Μ» 15.7.1945, µε υπέρτιτλο «Είναι δυνατή η αποχώρησις του ΚΚΕ από το προσεχές δηµοψήφισµα;» και τίτλο «Ο κ. 475

Ζαχαριάδης αρχηγός του ΚΚΕ απαντά εις ερωτήµατα της ‘’Μακεδονίας’’». Η συνέντευξη έγινε µε ερωτήσεις που 
απάντησε γραπτώς ο Ζαχαριάδης. Όπως διευκρινίζει η εφηµερίδα προχώρησε σε αυτή την ενέργεια «αδιαφορούντες για 
τας τυχόν παρεξηγήσεις και εκµεταλλεύσεις των προθέσεών µας υπό παντός κακοπίστου και έχοντες πάντοτε προ 
οφθαλµών το συµφέρον της εξυπηρετήσεως των εθνικών απόψεων και της διαφωτίσεως των αναγνωστών µας είναι η 
διαγραφή συγκεκριµένης θέσεως του ΚΚΕ επί των εθνικών µας διεκδικήσεων» και «µε την πρόθεσιν να ξεκαθαρισθούν 
µερικά πράγµατα και να αποσπασθούν µερικές δηλώσεις που να αφαιρούν από την άκραν δεξιάν πολλά επιχειρήµατα µε 
τα οποία γίνεται προσπάθεια να επέλθη σύγχυσις και κατασυκοφάντησις του Δηµοκρατικού Αγώνος». Σηµειωτέον ότι η 
κυβέρνηση Σοφούλη, που είχε την «κατ’αρχήν» ανοχή του ΚΚΕ» δηµιουργήθηκε αρκετά αργότερα, στις 22.11.1945 (Βλ. 
Νικολακόπουλος, ό.π. σ.59)
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‘’ζωντάνια’’ όπως έκαµε και µέσα στο ΕΑΜ κατά τον ανταρτοπόλεµο. Και δια αυτό 

πολύ καλά κάµνουν οι δηµοκρατικοί αρχηγοί που αποκρούουν την σύµπηξιν του 

Πανδηµοκρατικού Μετώπου µε τη συµµετοχίν του ΚΚΕ όπως µου εδήλωσαν κατά τας 

συνεντεύξεις που εδηµοσιεύθησαν ήδη εις την ‘’Μακεδονίαν’’».   476

Σε άλλο σηµείο η «Μ» παρατηρεί ότι αναφορικά µε τον προβληµατισµό για τον από βορρά κίνδυνο 

ο Ζαχαριάδης «απέφυγε να δώση σαφή και επαρκή απάντησιν» απαντώντας «µε την ‘αρχή της 

αυτοδιαθέσεως των λαών’.” Η εφηµερίδα θεωρεί ότι: 

 «Το ΚΚΕ εθελοτυφλεί και πάλιν. Ενώ κατ’ουσίαν υπερθεµατίζει εις εθνικάς 

διεκδικήσεις, ζητών την Ανατολικήν Θράκην και την Κύπρον, αποφεύγει εν τούτοις να 

ταυτίση την τακτικόν του [σ.σ. προφανώς πρόκειται για συντακτικό λάθος] µε τον 

άλλον Ελληνικόν Λαόν, προς επιτυχίαν των διεκδικήσων αυτών. Και τούτο προς 

αποφυγήν πολεµικών περιπετειών. Αλλά ποίος ζητεί τας πολεµικάς περιπετείας; Ηµείς 

ή οι εχθροί µας; (...) Και πως είνε νοητή η αυτοδιάθεσις εις την Βόρειον Ήπειρον όπου 

µέχρις ότου αποφασισθή και γίνη η αυτοδιάθεσις αυτή δεν θα µείνη ούτε ρουθούνι από 

ελληνικόν στοιχείον;» 

Στο ίδιο φύλλο η «Μ» τοποθετείται ως προς το πολιτειακό και το χρόνο των εκλογών:  

«Ούτε δηµοψήφισµα ούτε εκλογαί αν δεν αποκατασταθή η τάξις», «Όχι ‘’ταχεία’’ αλλά 

γνησία ετυµηγορία του λαού- Αυτό ενδιαφέρει τους δηµοκρατικούς - Τους 

βασιλόφρονας, µόνον η παλινόρθωσις και τους τροµάζει η διάσκεψις του Ποτσδαµ- Η 

κωµωδία του 1935 δεν θα επαναληφθή».  477

Καθώς όµως καθυστερούν οι διαδικασίες του δηµοψηφίσµατος, η εφηµερίδα προτείνει µε κύριο 

άρθρο της ότι, εν πάση περιπτώσει, µέχρι να γίνουν εκλογές, να σχηµατιστεί µια κυβέρνηση όχι 

υπηρεσιακή αλλά πολιτική, µε βάση τη δύναµη των κοµµάτων το 1936.  Ακολούθως η «Μ” 478

προβλέπει ότι για το «εσωτερικό ζήτηµα» θα αποφασίσει τελικά ο εξωτερικός παράγων,  479

 ό.π.476

 ό.π.477

 «Μ» 7.8.1945, «Η κυβέρνησις και τα κόµµατα». Το κύριο θέµα της ηµέρας είναι φυσικά η ρίψη της ατοµικής βόµβας- 478

µια υπόµνηση ότι ο πόλεµος δεν έχει λήξει οριστικά.

 «Μ» 17.8.1945, «Το εσωτερικόν µας ζήτηµα θα λάβη εντός των ηµερών οριστικήν έκβασιν. Θα αποφασίση ο 479

εξωτερικός παράγων».
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τονίζοντας ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η γνήσια έκφραση της θέλησης του λαού.  Η άποψη της 480

εφηµερίδας για το ενδεδειγµένο πολιτικό µέλλον της Ελλάδας σκιαγραφείται και µέσα από τα 

σχόλια τις για τις βρετανικές εκλογές, µιλώντας για την ανάγκη µεταρρυθµίσεων (στις οποίες 

πρέπει να προχωρήσουν οι Εργατικοί) «ώστε η ανατρεπτική προσπάθεια της άκρας αριστεράς να 

µην ευρίσκη την ερεθιστικήν ζύµην των δηµεγερτικών αναστατώσεων και να αµβλυνθή η 

επαναστατική κοπίς (…)».  Πρόκειται δηλαδή για τη ρητορική που υιοθετούν οι αρχηγοί των 481

κεντρώων κοµµάτων, των οποίων τις θέσεις προβάλλει η «Μ». Η αρθογραφία κατά της µοναρχίας 

και του κοµµουνισµού συνεχίζεται,  ενώ η εφηµερίδα υποστηρίζει µε θέρµη την άποψη περί 482

επικράτησης των µετριοπαθών δυνάµεων, ούτε της άκρας αριστεράς, ούτε της δεξιάς: 

«Αν επιθυµεί κάτι ο λαός, µετά τας εκ της Κατοχής ερηµώσεις και τα εµφύλια µίση και πάθη είναι 

η ηρεµία (…) δεν θέλη ούτε Γεώργιον- διότι ο Γεώργιος είναι η θλιβερωτέρα ανάµνησις της 

πικροτέρας εσωτερικής δοκιµασίας του- ούτε κοµµουνισµό, διότι ο κοµµουνισµός είναι η δυναµίτις 

του Δεκεµβρίου και το πριόνισµα των λαιµών και η αισχρά οµηρία».   483

Η εφηµερίδα προχωρά ένα βήµα παραπέρα και µε κύριο άρθρο της οριοθετεί ξεκάθαρα την 

πολιτικής της γραµµή:  

 «Μ» 19.8.1945, «Η µόνη λύσις». Στο άρθρο της η εφηµερίδα υποστηρίζει ότι οι Σύµµαχοι περιµένουν να ρυθµιστεί το 480

εσωτερικό ζήτηµα κατά «τον µόνον φυσικόν τρόπον, την προσφυγήν δηλαδή εις την θέλησιν του λαού». Αλλά η 
διενέργεια δηµοψηφίσµατος και εκλογών θα έχει σηµασία «εάν καταστή κοινή συνείδησις ότι η γνησιότητα της θα είνε 
όχι 100% αλλά 1000% εξησφαλισµένη»

 «Μ» 27.2.1945 Η εφηµερίδα αφιερώνει το πρωτοσέλιδό της στις βρετανικές εκλογές, µε οκτάστηλο υπογραµµισµένο 481

τίτλο τριών σειρών: «Οι εργατικοί εκέρδισαν 396 έδρας επί των 640. Ο κ. Τσώρτσιλ υπέβαλε την νύκτα την παραίτησίν 
του. Ο κ. Άτλυ ανέλαβε να σχηµατίση τη νέα κυβέρνησιν». Αναλύοντας το αποτέλεσµα των εκλογών στο κύριο άρθρο της 
η «Μ» µιλά για ένα πολύ µεγάλο ιστορικό γεγονός που οφείλεται:»εις την αποφασιστικήν θέλησιν του Βρεταννικού 
Λαού- που είναι και θέλησις τωνΛαών όλων του Κόσµου- να δηµιουργήσουν νέαν ζωήν, νέαν εποχήν και Δηµοκρατίαν 
πραγµατικήν µε Κοινωνικήν Δικαιοσύνην, µε ανθρώπινην ισότητα και µε εργασίαν υποληπτόµενην και αµειβόµενην µε 
ειλικρινή κατανόησιν της αξίας του ανθρώπινου είδους». Το εκλογικό αποτέλεσµα αναλύει στη «Μ» 29.7.1945 µε 
πρωτοσέλιδο άρθρο του και ο πρώην υπουργός Λ. Ιασωνίδης, υπό τον τίτλο «Ο θρίαµβος της δηµοκρατίας». 

 Βλ. ενδεικτικά «Μ» 3.8.1945, πρωτοσέλιδο άρθρο του πρώην πρωθυπουργού Τσουδερού «ειδικώς δια την 482

‘’Μακεδονίαν’’» µε τίτλο «Δηµοκρατία»

 «Μ» 10.8.1945, «Τα θηρία». Το κύριο άθρθρο της εφηµερίδας µιλά για τα δύο θηρία που φαίνεται να κυριαρχούν στην 483

πολιτική ζωή του τόπου, τα «λεγόµενα δύο άκρα» που είναι θηρία µε «ψευδείς όνυχας και λεοντή». «Η άκρα αριστερά και 
η άκρα δεξιά ρυθµίζουν ήδη από της εποχής της Στάσεως του Δεκεµβρίου την πολιτικήν του τόπου ζωήν. Δηµιουργούν 
την ψευδαίσθησι ότι έξω από αυτάς δεν υπάρχει ο άλλος, ο πολύς ο απειροµεγέθης εις αριθµόν, ο πραγµατικός ως µάζα 
και ως κατάστασις Λαός, ο οποίος και µόνος θα έπρεπε να είχε την ευθύνην και την πρωτοβουλία δια την τακτοποίηση 
των του οίκου του» 
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«Η ‘Μακεδονία’ είνε εφηµερίς Δηµοκρατική. Η δήλωσις θα επερίττευεν δια τους 

αναγνώστας οι οποίοι την παρακολουθούν» αλλά για την εφηµερίδα ο αγώνας για τη 

δηµοκρατία «(…) είνε υπέρ οιοδήποτε κόµµα, υπέρ οιαδήποτε παράταξι».   484

Με το ίδιο άρθρο παρεµβαίνει στα πολιτικά πράγµατα, προτείνοντας τη διοργάνωση 

Πανδηµοκρατικού Συνεδρίου, στο οποίο θα συµµετέχουν όλα τα κόµµατα «από τη δεξιά της 

Δηµοκρατίας µέχρι την αριστερά της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας», καλώντας σε σύµπηξη (µε 

κεφαλαία στο πρωτότυπο). 

«του µεγάλου ακραιφνούς ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ το οποίο θα συγκεντρώση 

όλας τας κατεσπαρµένας δηµοκρατικάς δυνάµεις εις τον τόπον, το οποίον θα 

συναρµόση τας απειθάρχητους σήγµερον Δηµοκρατικάς θελήσεις και θα σταθή ως 

τείχος απρόσβλητον έναντίον και της άκρας δεξιάς η οποία ονειρεύεται απεχθείς 

νεκραναστάσεις (σ.σ. παλινόρθωση) και της άκρας αριστεράς η οποία 

προπαρασκευάζει εξίσου απεχθείς φασισµούς».   485

Στα τέλη Αυγούστου του 1945 ο Ν. Ζαχαριάδης µιλά σε ανοικτή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη 

και η «Μ» παραθέτει αυτούσια µεγάλα κοµµάτια της οµιλίας του, σχολιάζοντας ότι οι απόψεις του: 

«αποδεικνύουν την θρασύτητα την απροσµέτρητον των ανθρώπων που δηµιούργησαν τον 

Δεκέµβριο και όχι µόνο δεν θλίβονται και δεν µετανοούν αλλά βροντοφωνούν ότι είνε πρόθυµοι να 

δηµιουργήσουν έναν νέον Δεκέµβριον. (….) Είναι ιστορικός ο λόγος του και είναι άξιος να 

διαβασθή από όλους εκείνος τους Έλληνας που νόµισαν ότι παρήλθεν η θύελλα και 

αυριοδροµούµεν, ότι το ΚΚΕ κάµνει ελληνικήν πολιτικήν, ότι ζητεί το καλόν του τόπου»  486

Εξίσου µεγάλους κινδύνους διαβλέπει η εφηµερίδα και από την παλινόρθωση της βασιλείας, 

λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όσοι την απεργάζονται:  

«θα πρέπη να αποφύγουν να στήσουν έναν θρόνον επί ηφαιστείου. Διότι εις την 

πραγµατικότητα αγωνίζονται να καλύψουν τον εν ενεργεία κρατήρα µε πρόχειρη 

επίστρωσιν η οποία θα διαρραή εις την πρώτην αφορµήν. Και η έκρηξις- πρέπει να το 

γνωρίζουν- θα είναι τότε τροµερά…».  487

 «Μ» 12.8.1945, «Προς οµοϊδεάτες» 484

 ό.π.485

 «Μ» 26.8.1945, «Ο αρχηγός του ΚΚΕ απειλεί την Ελλάδα µε νέον Δεκέµβριον», «Κατεφέρθη δριµύτατα κατά των 486

Βρεττανών. Τους καλεί να… φύγουν αµέσως»

 «Μ» 2.9.1945, «Το ηφαίστειον»487
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Οι προβλέψεις της «Μ» περί της παρέµβασης του ξένου παράγοντα επιβεβαιώνονται,  αλλά, 488

όπως αποτυπώνεται και στα πρωτοσέλιδα των ηµερών, εξακολουθεί να υπάρχει δυσαρέσκεια για 

την παραµονή της δεξιάς κυβέρνησης Βούλγαρη στην εξουσία, ως µεταβατική,  και για το ότι 489

παρά την προκήρυξη εκλογών δεν έχει αποφασιστεί το εκλογικό σύστηµα ούτε έχουν αναθεωρηθεί 

οι εκλογικοί κατάλογοι.  Μετά την πτώση της κυβέρνησης Βούλγαρη, η χώρα εισέρχεται σε 490

άτυπη προεκλογική φάση.  Την εντολή λαµβάνει ο Σοφοκλής Βενιζέλος χωρίς να καταφέρει να 491

σχηµατίσει κυβέρνηση, κάτι που πετυχαίνει στα τέλη Νοεµβρίου ο Θ. Σοφούλης.  Όµως η 492

πολιτική κρίση επιτείνεται από την επιµονή του Σοφούλη για τη διεξαγωγή των εκλογών την 

προκαθορισµένη ηµεροµηνία, παρά το γεγονός ότι τα κόµµατα της Αριστεράς ζητούσαν αναβολή, 

µέχρι την εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων.  Τελικά οι εκλογές πραγµατοποιούνται 493

κανονικά στις 31 Μαρτίου 1946, από την κυβέρνηση του Θ. Σοφούλη, µε αποχή των κοµµάτων της 

 «Μ» 20.9.1945, «Ερρυθµίσθη το εσωτερικόν µας ζήτηµα», «Χθες αι τρεις µεγάλαι σύµµαχοι δυνάµεις υπέδειξαν εις 488

τον πολιτικόν µας κόσµος αναβολή του δηµοψηφίσµατος και διενέργειαν εκλογών»

 «Μ» 23.9.1945, «Το Δηµοκρατικόν αίτηµα». Στο κύριο άρθρο η κυβέρνηση Βούλγαρη χαρακτηρίζεται ηµιδικτατορική 489

«διότι περί ηµιδικτατορίας πρόκειται όταν µια κυβέρνησις, µη συγκεντρούσαν την εθνικήν συναίνεσιν, αντιθέτως 
µάλιστα, συγκεντρούσα την λαϊκήν αποδοκιµασίαν εξακολουθεί να παραµένη εις της αρχήν»

 Νικολακόπουλος, ό.π., σ.57490

 «Μ» 9.10.1945, «Με ειλικρινή ενθουσιασµόν ο δηµοκρατικός λαός της Θεσσαλονίκης υπεδέχθη τον τετιµηµένον 491

αρχηγόν του, στρατηγόν Νικ. Πλαστήρα», µε οκτάστηλη φωτογραφία από την (προεκλογικού χαρακτήρα) συγκέντρωση 
στη Θεσσαλονίκη. Στο ίδιο φύλλο δηµοσιεύεται άρθρο του πρώην υπουργού Λ. Ιασωνίδη υπό τον τίτλο «Υπήκοοι του 
νόµου και δούλοι κανενός».

 Νικολακόπουλος, ό.π., σ:58 Η κυβέρνηση σχηµατίστηκε αποκλειστικά από κεντρώες δυνάµεις, µε συµφωνία για 492

διενέργεια εκλογών το αργότερο ως τα τέλη Μαϊου του 1946 και την αναβολή του δηµοψηφίσµατος για το πολιτειακό, το 
1948. Επιτάχυνση του δηµοψηφίσµατος επεδίωκαν οι φιλοβασιλικές δυνάµεις, καθώς και οι Σ. Βενιζέλος και Γ. 
Παπανδρέου που δεν δέχτηκαν να συµµετάσχουν στην κυβέρνηση. Αντίθετα οι δυνάµεις του «δηµοκρατικού Κέντρου» 
θεωρούσαν ότι η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος σε περιβάλλον «λευκής τροµοκρατίας» θα οδηγούσε σε άµεση, σχεδόν 
πραξικοπηµατική παλινόρθωση. Η κυβέρνηση είχε την «κατ’ αρχήν ανοχή» του ΚΚΕ, η οποία όµως διήρκεσε µόνο 15 
µέρες, ενώ οι δίαυλοι επικοινωνίας µε την Αριστερά περιορίστηκαν ακόµα περισσότερο µε την παραίτηση του Ν. 
Καζαντζάκη (10.1.1946) και κυρίως του Ι. Σοφιανόπουλου. Υπό αυτό το πρίσµα και µε βάση τις απόψεις της εφηµερίδας 
κατά της βασιλείας και κατά µιας εσπευσµένης διοργάνωσης του δηµοψηφίσµατος καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι σε 
αυτή τη φάση συντάσσεται µε τις απόψεις του Σοφούλη. Βλ. επίσης «Μ» 17.3.1946 «Ο κ. Σοφούλης εκφωνεί εις την 
πλατείαν Αριστοτέλους βαρυσήµαντον πολιτικόν λόγον». Πλάι στην είδηση η εφηµερίδα δηµοσιει µεγάλη έγχρωµη 
προσωπογραφία του Ελ. Βενιζέλου, δηµιουργώντας εµµέσως συσχετισµούς και υπονοώντας την υποστήριξή της στον 
Σοφούλη.

 «Μ» 10.3.1946, «Οι κ.κ. Καφαντάρης και Μυλωνάς παρητήθησαν. Τους ακολουθούν και οι κοµµατικοί υπουργοί 493

των».
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Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς  και σε τεταµένο κλίµα,  Την εποµένη των εκλογών πρώτη 494 495

είδηση στη «Μ» δεν είναι τα γεγονότα του Λιτοχώρου (που ουσιαστικά σηµατοδοτούν την όξυνση 

των εµφύλιων συγκρούσεων), ούτε η νίκη της Ηνωµένης Παράταξης Εθνικοφρόνων µε 55%  496

αλλά η εκτεταµένη αποχή από τις εκλογές.  Η πολιτική τοποθέτησης της εφηµερίδας έναντι του 497

εκλογικού αποτελέσµατος φαίνεται εµµέσως από το γεγονός ότι κατά την διαδικασία 

τοποθετήσεων επί των προγραµµατικών δηλώσεων της κυβέρνησης Τσαλδάρη προβάλλει τις 

απόψεις του Σοφούλη.  498

 Όσο πλησιάζει η ηµεροµηνία του δηµοψηφίσµατος, η εφηµερίδα δηµοσιεύει τις απόψεις 

 Αναστασιάδης, Γ. (19912) Πολίτευµα και κοµµατικοί σχηµατισµοί στην Ελλάα 1952-1967, ιστορική επισκόπηση, 494

Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής 1991, σ. 11. 

 Βλ. ενδεικτικά «Μ» 31.3.1946, «Λίαν ανήσυχον το διεθνές ενδιαφέρον στρέφεται προς τας διεξαγόµενας εν Ελλάδι 495

σήµερον εκλογάς. «Η χθεσινή τελευταία προεκλογική διαδήλωσις κατέληξεν εις συµπλοκήν», «Η τροµοκρατία εις την 
ύπαιρθον»

 Αναστασιάδης, ό.π. σ.10 Η Η.Π.Ε. αποτελούσε συνασπισµό πολλών κοµµάτων και οµάδων που εξέφραζαν 496

φιλοβασιλικές πολιτικές δυνάµεις, µε άξονα το Λαϊκό Κόµµα

 «Μ», 1.4.1946 Τα γεγονότα του Λιτοχώρου περιγράφονται σε δεύτερο θέµα µε τον τίτλο: «Η παραµονή των εκλογών 497

εβάφη µε αίµα. Συµπλοκαί συµµοριών των δύο άκρων και ολονύχτιος µάχη εις το Λιτόχωρον» ενώ ο κύριος τίτλος είναι: 
«Τα πρώτα αποτελέσµατα των εκλογών. Εις την Θεσσαλονίκην: Εις 30 τµήµατα επί 29981 εγγεγραµµένων εψήφισαν 
18502. Εις την πρωτεύουσαν: Εις 176 τµήµα επί 122355 εγγεγραµµένων εψήφισαν 83735». Βλ. επίσης Νικολακόπουλος, 
ό.π., σ.74. Οι φιλοβασιλικές δυνάµεις συγκέντρωσαν αθροιστικά 64,7% των έγκυρων ψηφοδελτίων, µε την Ηνωµένη 
Παράταξι Εθνικοφρόνων να συγκεντρώνει το 55,12% και την αποχή να φτάνει το 40% (15%-20% ήταν πολιτική αποχή) 
σύµφωνα µε τους ξένους παρατηρητές της AMFOGE.

  Εξάλλου, όπως είδαµε και στο 2ο κεφάλαιο, η εφηµερίδα θεωρούταν ως «Όργανον του Κόµµατος των Φιλελευθέρων. 498

(Σοφούλη)». Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Μακεδονίας. Αρχείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος (Γ.Δ.Β.Ε.),  
σειρά Α4, φάκελος 9, υποφάκελος 1. Το έγγραφο έχει αριθµό λήψης 108 και παρατίθεται στο Παράρτηµα
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των Πλαστήρα  και Σοφούλη  κατά της βασιλείας. Την ηµέρα του δηµοψηφίσµατος για το 499 500

πολιτειακό, η εφηµερίδα κυκλοφορεί µε βινιέτα πάνω από τον λογότυπο «Μακεδονία» που γράφει: 

«Έλληνες δηµοκράται, τολµηροί και άφοβοι: εις τας εθνικάς και δηµοκρατικάς επάλξεις».  Στο 501

πρωτοσέλιδο δηµοσιεύει ένα ανέκδοτο χειρόγραφο του Ελευθερίου Βενιζέλου, υπό τον τίτλο 

«Υπέρ της Δηµοκρατίας», υπονοώντας ευθέως την αντιβασιλική της στάση στο δηµοψήφισµα, 

αφού τα ψηφοδέλτια υπέρ το Γεωργίου θα έγραφαν το όνοµά του, ενώ τα ψηφοδέλτια εναντίον του 

θα ήταν λευκά ή θα έγραφαν την λέξη «Δηµοκρατία».  Την Τρίτη µετά το δηµοψήφισµα, το 502

αποτέλεσµα του οποίου ήταν υπέρ της βασιλείας,  η «Μ» χρησιµοποιεί έναν πολύ ουδέτερο 503

πρωτοσέλιδο τίτλο, ενώ µε µικρότερα γράµµατα, διαβάζουµε στον µεσότιτλο ότι «Η Δηµοκρατία 

ηµφισβήτησε την νίκην από την βασιλεία» και µόνο κάπου στο σώµα του κειµένου αναφέρονται τα 

προσωρινά αποτελέσµατα.  Ακόµα και µετά το δηµοψήφισµα η «Μ» συνεχίζει να εκφράζει 504

εµµέσως τον προβληµατισµό της για το κατά πόσο η παλινόρθωση θα φέρει πολιτική ηρεµία,  505

κάτι που επιβεβαιώνεται πολύ σύντοµα από τις εξελίξεις.  506

 «Μ»17.7.1946,  «Την ευθύνην του κακού υπέχει η κυβέρνησις», άρθρο του στρατηγού Πλαστήρα «δια την 499

‘’Μακεδονίαν’’» Γράφει ο Πλαστήρας: «Οι άνθρωποι αυτοί ένα έχοντες στοχασµόν, πως θα επαναφέρουν τον Γεώργιον 
εις τον θρόνον του, αδιαφορούν δι όλα τα άλλα και δεν ηµπορούν να ιδούν τους κρηµνούς κατά των οποίων οδηγούν την 
δυστυχισµένην αυτήν χώρα». 

 «Μ» 19.5.1946, «Δριµεία επίκρισις εις την Βουλήν κατά των κυβερνητικών δηλώσεων από τα αντιπολιτευόµενα- 500

Η υπέροχος αγόρευσις του κ. Σοφούλη»,  «Μ» 10.8.1946, «Μόνον η δηµοκρατία θα σώση την Ελλάδα». Σε δηλώσεις του 
ο Σοφούλης θυµίζει «την αποφράδα µέρα της 4ης Αυγούστου» και το ρόλο του Γεωργίου Β’. Στο ίδιο φύλλο, «Η Ελλάς 
µόνον δια της Δηµοκρατίας θα δυνηθεί να σωθή και να αναρρωθή». Ο τίτλος χωρίς εισαγωγικά στο πρωτότυπο οπότε 
µπορεί κανείς να υποθέσει ότι πρόκειται για άποψη της εφηµερίδας, αλά ο υπέρτιτλος αποκαλύπτει ότι πρόκειται για «Εν 
άρθρο του ‘’Εκόνοµιστ’’, «M» 11.8.1946 , O Θ. Σοφούλης «Ζητεί την αναβολήν του δηµοψηφίσµατος» µέχρις ότου 
κριθούν τα εθνικά θέµατα «δια να είναι απερίσπαστος η αντιπροσωπεία εις την εν Παρισίοις διάσκεψιν της ειρήνης». 

 «Μ», 1.9.1946501

 Νικολακόπουλος, ό.π., σ.86502

 ό.π., σ.89503

 «Μ» 3.9.1946504

  «Μ» 13.9.1946 «Το παρελθόν του βασιλέως δεν εµπνέει εµπιστοσύνη δι’οµαλάς πολιτικάς εξελίξεις». Πρόκειται 505

για αναδηµοσίευση άρθρου του Εκόνοµιστ, όπως αναφέρετε µε µικρού µεγέθουν στοιχεία στον υπέρτιτλο, ενώ ο τίτλος 
δεν έχει εισαγωγικά. Σε άλλη στήλη, στο πρωτοσέλιδο «Ο κ. Σοφ. Βενιζέλος αρνείται να µετάσχη εις κυβέρνησιν 
Λαϊκών».

 «Μ» 2.11.1946, «Προκυψάσης διαφωνίας εις την κατανοµήν των υπουργείων σύσσωµος η αντιπολίτευσις εδήλωσεν 506

ότι δεν θα συµµετάσχη της νέας κυβερνήσεως». 
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Μετά την ήττα των αντιµοναρχικών στο δηµοψήφισµα, η εφηµερίδα παύει να δηµοσιεύει 

άρθρα γνώµης. Καταγράφει την ειδησεογραφία παρακολουθώντας στενά τις διεθνείς εξελίξεις, έτσι 

όπως διαµορφώνονται στο σκηνικό του Ψυχρού Πολέµου και τοποθετούν την Ελλάδα στο 

επίκεντρο, µε το δόγµα Τρούµαν.  

!
!
3.2 Η όξυνση του εµφυλίου  

 Μετά την επανέναρξη των σποραδικών επιχειρήσεων, το φθινόπωρο του 1946, αναγγέλεται 

η ίδρυση του Δηµοκρατικού Στρατού στις 28 Οκτωβρίου,  και ακολουθούν τα γεγονότα του 507

Σκρα.  Κατόπιν τούτων τα (όποια) σχέδια µπορεί να υπήρχαν για κυβέρνηση εθνικής ενότητας 508

ναυαγούν,  ενώ η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση «ως επιπολαίως υποτιµήσασα των εκ 509

των συµµοριών κίνδυνον».  Στο ίδιο µήκος κύµµατος και η «Μ», που κάνει λόγο για 510

«κυβερνητική µακαριότητα» και υποστηρίζει ότι «µόνον Κυβέρνησις εθνική, Κυβέρνησις εξ όλων 

των κοµµάτων ηµπορεί να δαµάση την κατάστασιν αυτήν και τας δυσχέρειάς της».  

Μετά τη διακήρυξη Τρούµαν,  οξύνονται τα βίαια επεισόδια µεταξύ κοµµουνιστών και 511

 Eudes, D. 2009. Οι καπεταναίοι. Ο ελληνικός εµφύλιος πόλεµος 1943-1949. Αθήνα: Δηµοσιογραφικός Οργανισµός 507

Λαµπράκη, σ.400

 Όπως αναφέρει ο Eudes (ό.π., σ. 402) στα µέσα του Νοέµβρη οι αντάρτες µπαίνουν στο χωριό Σκρα, κοντά στα 508

γιουγκλοσλαβικά σύνορα και το κρατούν για αρκετές ηµέρες, ενώ οι δυνάµεις του Δηµοκρατικού Στρατού ανεβαίνουν 
στις 7.000, άνδρες σύµφωνα µε τους κυβερνητικούς υπολογισµούς. Η «Μ» (15.11.1946) παρουσιάζει το θέµα ως εξής: 
«700 περίπου ήσαν οι επιτεθέντες κατά του Σκρά οι οποίοι και απεχώρησαν την 9ην πρωϊνήν της χθες εκείθεν» και 
(19.11.1946) “Μάχαι διεξάγονται παρά τα Γιουγκοσλαβικά σύνορα. Η κυβέρνησις ανεκοίνωσεν εις τας ξένας πρεσβείας 
τα στοιχεία περί της έξωθεν επιβουλής», «Οι συµµορίται υποχωρούν εις την Σερβίαν προκαλυπτόµενοι υπό των πυρών 
του Τίτο». 

 «Μ» 17.11.1946, «Η Βουλή συνεζήτησε χθες επί του νοµοσχεδίου περί των µέτρων επιεικείας και απέρριψε πρότασιν 509

δια τον σχηµατισµός κυβερνήσεως εθνικής ενώσεως».

 «Μ» 20.11.1946 «Σύσσωµος η αντιπολίτευσις απεχώρησεν εκ της Βουλής». Η εφηµερίδα δηµοσιεύει στο 510

πρωτοσέλιδο έναν έγχρωµο χάρτη της Βόρειας Ελλάδας και των συνόρων της

 «Μ», 22.11.1946

 «Μ» 19.3.1947. «Ο Τρούµαν σαφής & αδιάλλακτος»: «Εάν δεν βοηθήσωµεν την Ελλάδα την κρίσιµον ταύτην ώραν 511

αι συνέπειαι θα είνε ευρείας εκτάσεως εις όλον τον κόσµον» Βλ. επίσης «Μ» 7.5.1947, «Ο κ. Ήτον έκρουσε χθες τον 
κώδωνα του εκ Βορρά άµεσου κινδύνου»,»Μ» 12.6.1947, «Η Ελλάς η πρώτη χώρα της εφαρµογής του Δόγµατος 
Τρούµαν».
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εθνικοφρόνων και εξελίσσονται σε κανονικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η «Μ» ακολουθεί το 

ειδησεογραφικό ύφος στους τίτλους της, χωρίς ωστόσο η ουδετερότητα των περιγραφών να 

δηµιουργεί οποιαδήποτε αµφιβολία για το «στρατόπεδο» στο οποίο ανήκει. Όταν οι επιτιθέµενοι 

είναι οι εθνικόφρονες δίνεται ένας θριαµβευτικός τόνος στην παρουσίαση της είδησης.  Αντιθέτως 512

όταν κάνουν επίθεση οι αντάρτες, η είδηση παρουσιάζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλέσει 

στο αναγνωστικό κοινό αισθήµατα αγανάκτησης  και φρίκης,  απέναντι στον κοµµουνιστικό 513 514

«εχθρό» αλλά τελικά αισθήµατα θριάµβου και νίκης επί αυτού.   515

 Στο µεταξύ, µε την παρέµβαση του «ξένου παράγοντα»  βρίσκεται λύση στην πολιτική 516

κρίση, µε το σχηµατισµό κυβέρνησης Φιλελευθέρων-Λαϊκών µε πρωθυπουργό τον Σοφούλη.  Η 517

κυβέρνηση όλων των («εθνικοφρόνων») κοµµάτων είναι πια γεγονός  για το οποίο η εφηµερίδα 518

 «Μ» 10.4.1947 «Υπερείκοσι χιλιάδες στρατού εκινήθησαν προς τελικήν εκκαθάρισιν των συµµοριών»,  «Μ» 512

12.4.1947»Δύο και ηµίσεια χιλιάδες συµµοριτών εκυκλώθσαν εντός στενωτάτου χώρου. Ισχυρότατη είναι η πίεσις του 
στρατού»

 «Μ» 1.5.1947 «Χθες την 7 π.µ. τρεις άγνωστοι έρριψαν χειροβοµβίδας κατά αυτοκινήτου πλήρους αεροπόρων 513

αξιωµατικών», «Μ» 8.7.1947 «Η επιτροπή ΟΗΕ αντιµέτωπος συµµοριτών και Γιουγκοσλάβων ενώ κατηυθύνετο να 
εξετάση τα γνωστά επεισόδια του Μπέλες», «Δύο χιλιάδες ενόπλων θα κατελάµβανον την Καβάλλαν και θα την 
ανακήρυσσον κέντρον της ‘’Ελεύθερης Ελλάδας’’», «Μ» 31.5.1947 «Χίλιοι συµµορίται επετέθησαν εκ νέου εναντίον της 
Φλωρίνης και πεντακόσιοι απεπειράθησαν να καταλάβουν το Κιλκίς»

 «Μ» 20.8.1947 «Εις Νάουσαν 170 οικίαι και η εκκλησία ενεπρήσθησαν. Απήχθησαν 100 Ναουσαίοι και κάηκαν 514

πολλοί ζώντες», «Μ» 27.8.1947 «Εις την Νέαν Ζίχνην και την Γουµενίτσαν σκορπίσθη προχθές ο όλεθρος» µε εκτενές 
φωτορεπορτάζ,

 «Μ» 30.5.1947 «Οι αντάρται απεπειράθησαν να καταλάβουν την Φλώριναν. Μετά πεντάωρον µάχην εξεδιώχθησαν εκ 515

των ακραίων συνοικιών της πόλεως», «Μ» 16.10.1947 «Εξετελέσθησαν χθες 10 εκ των 52 καταδίκων τροµοκρατών της 
ΟΠΛΑ» µε φωτογραφίες από την εκτέλεση.

 «Μ» 20.8.1947, «Οι αµερικανοί ζητούν φανερά πλέον την κυβερνητικήν ανασυγκρότησιν ή την πλήρη κυβερνητικήν 516

µεταβολίν», «Μ» 27.8.1947 «Η κυβερνητική κρίσις συνεχίζεται µετά την πλήρη αποτυχίαν και της χθεσινής προσπάθειας 
των Αµερικανών να συµβιβάσουν τους αρχηγούς των δύο κοµµάτων του Λαϊκού- Φιλελευθέρων».

 «Μ» 5.9.1947 η «Μ», «Πρωθυπουργός ο κ. Θ. Σοφούλης»: «Συνεφώνησαν οι Φιλελεύθεροι µε τους Λαϊκούς. Αύριον 517

καταρτίζεται οπωσδήποτε η νέα κυβέρνησις. Η ταχεία λύσις της κρίσεως επήλθε χθες κατόπιν τελεσιγράφου του κ. 
Χέντερσον. Όλα τα µικρά κόµµατα διαλύονται συγχωνευόµενα εις τα δύο µεγάλα

 «Μ» 1.10.1947 «Η κυβέρνησις επιδιώκει εκ παραλλήλου πάταξιν της ανταρσίας και ισοπολιτείαν. Η αύξησις της 518

βοηθείας κρίνεται βεβαία». 
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επιχαίρει.  Καθώς οι µάχες αγριεύουν η γραµµή της «Μ» µετατοπίζεται, ακολουθώντας τη 519

γραµµή των κεντρώων πολιτικών Σοφούλη και Βενιζέλου, που πια κάνουν λόγο για συναγερµό της 

φυλής ενάντια στην «τυραννία της ξενόδουλης µειοψηφίας» και της «διεστραµµένης 

κοµµουνιστικής µειοψηφίας».  Εξάλλου, στα τέλη Δεκεµβρίου ανακοινώνεται επίσηµα η 520

συγκρότηση της Προσωρινής Δηµοκρατικής Κυβέρνησης (ΠΔΚ), µε αποσχιστικές προθέσεις για 

τη Βόρεια Ελλάδα. Η άρνηση των Λαϊκών Δηµοκρατιών της Ανατολικής Ευρώπης να 

αναγνωρίσουν την ΠΔΚ προβάλλεται από τη «Μ» όχι µε θριαµβολογίες, αλλά ειδησεογραφικά, 

ενώ ακόµη και στο σκίτσο, όπου θα µπορούσε να υπάρχει έντονα σκωπτικό το ύφος, η παρουσίαση 

είναι αρκετά ήπια.   521

 Όσο οξύνεται ο εµφύλιος πόλεµος, και οι µάχες πλησιάζουν στη Θεσσαλονίκη η «Μ» 

αναδεικνύει περισσότερο αυτά τα ρεπορτάζ, τα οποία δεν δηµοσιεύοναι πια στις εσωτερικές 

σελίδες αλλά ως κεντρικά θέµατα στο πρωτοσέλιδο.  Επίσης, η εφηµερίδα προβάλλει στο 522

πρωτοσέλιδό της την καταγγελία της κυβέρνησης της Αθήνας στον ΟΗΕ για τις βίαιες µετακινήσεις 

παιδιών στις ανατολικές χώρες- µάλιστα οι αντάρτες αναφέρονται ως «Πράκτορες των Σλαύων» 

που «ερηµώνουν την ύπαιθρο».  Λίγο πριν την έναρξη της µάχης του Γράµµου, η εφηµερίδα 523

αναρωτιέται αν η «επίθεση ειρήνης» από τον Βαφειάδη είναι «µπλόφα ή αδυναµία».  Τελικά, 524

µερικές µέρες αργότερα, αρχίζει το µεγαλύτερο σε διάρκεια και ένταση πολεµικό γεγονός του 

 «Μ» 21.11.1947 «Το κόµµα του κ. Σοφ. Βενιζέλου ηνώθη µε το των Φιλελευθέρων». Σε σκίτσο απεικονίζεται ο 519

Σοφούλης ως «Εθνικός Μαχητής», «Μ» 22.11.1947 «Ο κ. Πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθησιν τού ότι το έθνος 
ηµπορεί να νικήση και θα νικήση». Όλη η πρώτη σελίδα καλύπτεται από φωτογραφίες από την άφιξη των Σοφούλη, 
Βενιζέλου και Πλαστήρα στη Θεσσαλονίκη

 «Μ» 14.10.1947, «Μ» 22.11.1947520

 «Μ» 13.1.1948 «Οι συµµορίται πιέζονται να δώσουν νέα µάχη», «Το ΚΚΕ στην Κοµινφόρµ». Το σκίτσο αναπαριστά 521

τον Μάρκο Βαφειάδη που κρατά ένα χαρτί που γράφει «αναγνώρισις κυβερνήσεως του βουνού» και τρία χέρια που τον 
σταµατούν, του Βελιγραδίου, της Μόσχας και της Σόφιας, µε τη λεζάντα «σαν να λέµε µου τη σκάσατε» 

 Βλ. ενδεικτικά «Μ» 11.2.1948, «Ο στρατός καταδιώκει κατά πόδας τους συµµορίτας. Η µάχη διεξάγεται ήδη παρά τον 522

Άγιον Βασίλειον», «Μ» 12.2.1948 «Εγκλωβισθέντες εξωντώθησαν όλοι οι συµµορίται», «Εκυριεύθην το βάλον κατά της 
πόλεως πυροβόλον. Εκατοντάδες οι νεκροί και οι αιχµαλωτισθέντες», µε χάρτη των κινήσεων των δύο στρατών στα 
περίχωρα του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. 

 «Μ» 5.3.1948 «Η Ελλάς καταγγέλλει το νέον παιδοµάζωµα»523

 «Μ» 2.6.1948 «Ο Μάρκος επανέλαβε και χθες της επίθεσίν της ειρήνης του. Είνε µπλόφα ή αδυναµία;», «Ο πολιτικός 524

κόσµος φρονεί ότι ο ελιγµός αυτός αποβλέπει εις την δηµιουργίαν κάποιας συγχύσεως και αµφιβολιών εις στο εθνικόν 
στρατόπεδον, καθ’ ήν στιγµήν ακριβώς πρόκειται να καταφερθούν τα αποφασιστικότερα κατά των συµµοριών πλήγµατα 
υπό των εθνικών δυνάµεων». 



A113

Εµφυλίου, που κορυφώνεται περί τα τέλη Αυγούστου.   525

 Από την άνοιξη του 1948 στην πολιτική ζωή της χώρας θα κυριαρχήσει η δολοφονία του 

Τζωρτζ Πολκ στη Θεσσαλονίκη.  Η «Μακεδονία» καλεί καθηµερινά, µε πρωτοσέλιδη βινιέτα, 526

όποιον ξέρει κάτι για την υπόθεση να το αναφέρει στην εφηµερίδα έστω και ανωνύµως. Ακριβώς 

πέντε µήνες αργότερα, η εφηµερίδα υιοθετεί την εκδοχή της αστυνοµίας και παραθέτει τις 

«συνταρακτικές αποκαλύψεις» του κατηγορούµενου (και συντάκτη της) Γρηγόρη 

Στακτόπουλου.  Το 1949 κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα της «Μ» οι κινήσεις περί δηµιουργίας 527

κράτους της «Μακεδονίας του Πιρίν», η δίκη για τη δολοφονία του Πολκ και φυσικά οι µάχες 

στους ορεινούς όγκους, ενώ οι πολιτικές εξελίξεις στη Βουλή περνούν σε δεύτερη µοίρα. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η υπερψήφιση της κεντρωας κυβέρνησης Σοφούλη µε την ψήφο ανοχής των 

παπανδρεϊκών και η τετράµηνη διακοπή της βουλής δεν είναι το κύριο θέµα της ηµέρας, καθώς η 

εφηµερίδα επιλέγει να αναδείξει στο πρωτοσέλιδο την είδηση καθαίρεσης του Βαφειάδη από την 

κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ.   528

 Το καλοκαίρι του 1949, υπό τις εντολές του στρατηγού Παπάγου εξαπολύεται η αντεπίθεση 

του Εθνικού Στρατού κατά του Δηµοκρατικού Στρατού και η εφηµερίδα χρησιµοποιεί α' 

πληθυντικό πρόσωπο για να περιγράψει τις νίκες των εθνικοφρόνων: «Εις το Βίτσι συνετρίβη η 

 Βλ. «Μ» 22.6.1948, «Το µεσονύκτιον και εν λεπτόν εδόθη το σύνθηµα της γενικής εξορµήσεως εναντίον του 525

Γράµµου». Ενεδεικτικά είναι κάποια από τα πρωτοσέλδα της «Μακεδονίας» «Μ» 6.8.1948 «Κατέρρευσεν η δυτική 
γραµµή αµύνης του Μάρκου», «Ο στρατός προελαύνει θυελλωδώς. Κατέλαβε σειράν χωρίων & οχυρών. Οι συµµορίται 
φεύγουν προτροπάδην», «Μ» 8.8.1948 «Οι συµµορίται διαρρέουν ατάκτως προς την Αλβανίαν. Ο στρατός ενώπιον της 
‘’πρωτευούσης’’ του Μάρκου», «M»21.8.1948 «Συνετρίβη η άµυνα των συµµοριτών εις τον Γράµµον. Πανικόβλητοι και 
εν διαλύσει ετράπησαν εις άτακτον φυγήν»

 Στη «Μακεδονία» («Μ» 18.5.1948) η είδηση της δολοφονίας του Πολκ δηµοσιεύεται µε φωτογραφία του Πολκ µε τη 526

σύζυγό του, τίτλο «Ο αµερικανός δηµοσιογράφος Πολκ έπεσε θύµα στυγερού εκγλήµατος» και υπέρτιτλο: «Το πτώµα του 
εξεβράσθη την Κυριακήν υπό της θαλάσσης προ του Τριανόν. Ποίαι εκδοχαί κυριαρχούν δια τους δολοφόνους», «Ο κ. 
Σοφούλης απεδοκίµασε το αποτρόπαιον έγκληµα».

 «Μ» 18.10.1948 «Η Κοµινφόρµ εσκότωσε τον Τζώρτζ Πολκ. Ο Στακτόπουλος προέβη εις συνταρακτικάς 527

αποκαλύψεις», «Κατάπληξιν προκάλεσαν εις όλον τον κόσµον αι χθεσιναί ανακοινώσεις των δύο υπουργών».Το ρεπορτάζ 
καλύπτει όλο το πρωτοσέλιδο και µια ολόκληρη εσωτερική σελίδα και συνοδεύεται από πολυάριθµες φωτογραφίες. Να 
σηµειωθεί ότι ο Μου σχουντής που έκανε τις ανακρίσεις φέρεται να ήταν στενός φίλος του εκδότη της εφηµερίδας (βλ. 
Χριστοδούλου, ό.π., σ.110).

 «Μ» 5.2.1949, «Καθηρέθη ο Μάρκος υπό της Κ.Ε. του ΚΚΕ» µε υπότιτλο ότι «ενισχύεται η υπόνοια ότι έχει ήδη 528

εκτελεσθη
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οργανωµένη αντίστασις. Τα κυριώτερα οχυρά του περιήλθον εις χείρας µας».   529

Μετά τη νίκη του Εθνικού Στρατού και το τέλος των πολεµικών επιχειρήσεων το 

ενδιαφέρον της εφηµερίδας στρέφεται και πάλι στις πολιτικές ισορροπίες, και το αν θα κατέλθουν 

στις εκλογές ο Παπάγος (κάτι που θα απασχολήσει την πολιτική ζωή τα επόµενα τρία χρόνια) και 

ποια στάση θα κρατήσει ο Πλαστήρας έναντι του Βενιζέλου.  530

3.3 Η εικόνα των ανταρτών στη «Μακεδονία» 

  Από την επανέκδοσή της, και καθ’ όλη τη διάρκεια του 1945, η εφηµερίδα είναι προσεκτική 

και αποφεύγει τους εµπρηστικούς τίτλους σε σχέση µε τους αντάρτες, ενώ τα ρεπορτάζ για τα 

πρώτα επεισόδια του εµφυλίου κατά κανόνα φιλοξενούνται στις εσωτερικές σελίδες, εκτός πολύ 

σηµαντικών γεγονότων.  Όταν κατά τον εορτασµό της πρώτης επετείου από την απελευθέρωση 531

της Θεσσαλονίκης από τους Γερµανούς οι µοναρχικοί προκαλούν αιµατηρές ταραχές, η εφηµερία 

επίσης καταδικάζει το γεγονός (βέβαια σε σχετικά ήπιους τόνους).  Ένα από τα σηµαντικότερα 532

επεισόδια «λευκής τροµοκρατίας» το 1946 ήταν η κατάληψη της Καλαµάτας από την οµάδα του 

Βαγγέλη Μαγγανά που ανήκε στους «Χίτες», και η εκτέλεσεη 14 πολιτών,  περιστατικό το οποίο 533

η «Μ» παρουσιάζει ειδησεογραφικά, δίνοντας έµφαση στον αντιµοναρχικό χαρακτήρα της 

 «Μ» 12.8.1949. Βλ. επίσης «Μ» 17.8.1949 «Ετερµατίσθη πλέον από της χθες ο αγών εις το Βίτσι. Εξεκαθαρίσθησαν 529

και αι τελευταίαι εστίαι αντιστάσεως εις την χερσόνησον Πύξου µεταξύ των δύο Πρεσπών», «Μ» 26.8.1949 «Παρουσία 
του βασιλέως, ήρχισεν η επίθεσις εις τον Γράµµον. Ο Εθνικός Στρατός προήλασε εις βάθος πέντε χιλιοµέτρων εις την 
οχυρωµένην ζώνην»

 «Μ» 8.12.1949 «Κατά πάσαν πιθανότητα ο κ. Παπάγος θα πολιτευθή» ενώ στον υπότιτλο διερωτάται αν «Ο κ. Σ. 530

Βενιζέλος θα πείση τον κ. Πλαστήρα να µην κατέλθη εις τας προσεχείς εκλογάς;». «Μ»15.12.1949, «Ο κ. Ν.Πλαστήρας 
εξέδωσε διάγγελµα προς το λαόν. Ποιοι λόγοι των υποχρεώνουν να κατέλθη εις τας εκλογάς. Υπόσχεται: δικαιοσύνην, 
ειρήνην και ισοπολιτείαν»

 «Μ» 19.6.194 (όπως αναφέρεται στο Γούναρης ό.π, σ. 201) «Εξοντώθη η συµµορία Βελουχιώτη. Εφονεύθησαν όλοι 531

οι αρχηγοί και ηχµαλωτίσθησαν οι υπόλοιποι εις συµπλοκή παρά την Άρτα, «Μ» 20.6.1945, (όπως αναφέρεται στο 
Γούναρης ό.π.), «Πως εξοντώθη η συµµορία του Βελλουχιώτη. Κατέσφαξε το ηρωικόν και ιστορικόν Σούλι», «Το ΕΑΜ 
τον αποθεώνει τώρα ενώ το ΚΚΕ τον απεκήρυξε»

  «Μ» 30.10.1945 «Οι Ακροδεξιοί απειλούν δηµιουργίαν επεισοδίων», «Μ» 31.10.1945 «Και η χθεσινή ηµέρα εβάφη 532

µε αίµα», «Οι µοναρχικοί ΒΕΝίται επετέθησαν απρόκλητοι κατά των εορταστών. Η προµελέτη των εκτρόπων δεν δύναται 
να αποκλεισθη». Πάντως σε µια αντίστοιχη περίπτωση αιµατηρών επεισοδίων «Μ» 12.8.1945 όπου «Εις σειράν 
επεισοδίων εις παρανόµους διαδηλώσεις εφονεύθη εις µυλεργάτης και ετραυµατίσθησαν δύο» η εφηµερίδα υιοθετεί µια 
αντικοµµουντιστική εκδοχή, αναφέροντας ότι τα επεισόδια «οφειλόµενα αποκλειστικώς εις την προκλητικότητα των 
κοµµουνιστών, µε απώτερον δε στόχον να παρουσιάσουν τον τόπον ως αναρχούµενον και την εργατική τάξιν ως 
τελούσαν υπό διωγµώ».

  Richter, ό.π,, σ.450-452533
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ενέργειας.  534

 Μια µέρα µετά τις εκλογές της 31ης Μαρτίου και δύο µετά την επίθεση στο σταθµό 

χωροφυλακής του Λιτοχώρου, επεισόδιο που σηµατοδοτεί την έναρξη του τρίτου γύρου του 

Εµφυλίου διαβάζουµε ότι: «Η παραµονή των εκλογών εβάφη µε αίµα. Συµπλοκαί συµµοριών των 

δύο άκρων και ολονύχτιος µάχη εις το Λιτόχωρον».  Εκείνη την ηµέρα η «Μακεδονία» 535

χαρακτηρίζει τους επιτιθέµενους «φυγόδικους Ελασίτες». Θα χρειαστεί να περάσει ένας µήνας για 

να υιοθετήσει πιο σκληρούς όρους όπως «αιµοσταγείς συµµορίτες» και «εχθροί της πατρίδος».  536

Ακόµα και τότε όµως η εφηµερίδα αναγνωρίζει ότι υπάρχουν δύο άκρα: «Το αίµα ρέει παντού. Τα 

δύο άκρα παίρνουν το λουτρό των εις αυτό. Το έγκληµα είναι το µέσο επικρατήσεώς των, το κοινόν 

των γνώρισµα».  Στη δηµοσίευση της πρώτης εκτέλεσης «καταδικασθέντων δια µετοχήν εις 537

οργανώσεις συµµοριών» η περιγραφή είναι σε ανθρωπιστικό τόνο, που κάνει τον αναγνώστη 

µάλλον να λυπάται παρά να µισεί τους καταδικασµένους: 

«Δύο ακόµη άνθρωποι επότισαν µε το αίµα των το πετρόχωµα του συνήθους τόπου των 

εκτελέσεων. Δυο ζωές έσβυσαν, δυο ζευγάρια µάτια βασίλεψαν µε την αυγή. Θα είναι 

τουλάχιστον τα τελευταία, το άλικο αίµα που αναπήδησε από τα τραύµατά τους θα γίνει 

τάχα ποτάµι, χείµαρρος αδιάβατος να σταµατήσει το όργιο το αδελφοκτόνο;».   538

Κατά την ταυτόχρονη εκτέλεση ενός µέλος της Βασιλικής Ενώσεως Νέων και ενός ΕΛΑΣίτη η 

«Μακεδονία» αναγνωρίζει ότι «και οι δύο αγωνίζονται για τον λαόν και την Ελλάδα, κι όµως είναι 

εχθροί µεταξύ των, µισούνται θανάσιµα. Μια µικρογραφία της αναρχούµενης Ελλάδας».   539

 Μετά την επίθεση στο χωριό Σκρά, το φθινόπωρο του 1946, τα νέα από τις συγκρούσεις µε 

τις ένοπλες αριστερές οµάδες κατέλαβαν µια θέση στα πρωτοσέλιδα της «Μακεδονίας», ενώ µέχρι 

τότε δηµοσιεύονταν στις εσωτερικές σελίδες. Από τις αρχές του 1947 άρχισαν να δηµοσιεύονται 

 «Μ» 22.1.1946 «3000 µοναρχικοί εκήρυξαν επανάστασιν εις Καλαµάς και κατέλυσαν τας αρχάς», «Απεσκόπουν να 534

καταλάβουν την Πελοπόννησον και να επαναφέρουν αµέσως τον Γεώργιον».

 «Μ» 1.4.1946. Το ίδιο γεγονός η «Καθηµερινή» το περιγράφει µε πολύ πιο φορτισµένο τίτλο: «Φρικιαστικό έγκληµα 535

των αναρχικών. Υπερεκατό κοµµουνισταί επετέθησαν αιφνιδιαστικώς κατά του Σταθµού Λιτοχώρου µε όλµους 
χειροβοµβίδας και εφόνευσαν 6 στρατιώτας και χωροφύλακας, ένα πολίτην και µιαν γυναίκα». 

 Γούναρης, ό.π., σ.202536

 «Μ» 19.5.1946,»Το όργιον του αίµατος συνεχίζεται»537

 «Μ» 17.7.1946538

 «Μ» 18.9.1946, «Εις Βενίτης και εις Ελασίτης έπεσαν χθες υπό τας σφαίρας του εκτελεστικού αποσπάσµατος».539
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φωτογραφίες των νεκρών θυµάτων, σχόλια για την «εξόρυξη οφθαλµών», τις σφαγές µε τσεκούρια, 

τις αφαιρέσεις «χρυσών οδόντων», ενώ παράλληλα, έγινε συστηµατικότερη η έκθεση των νεκρών 

ανταρτών, ή µόνο των κοµµένων κεφαλιών τους.  Το 1948, οπότε κορυφώνονται οι πολεµικές 540

συγκρούσεις, η εφηµερίδα προβάλλει εικόνες διαπόµπευσης των ανταρτών και σε µία περίπτωση 

έχει στο πρωτοσέλιδο ολοσέλιδη φωτογραφική κάλυψη (σπανιότατο φαινόµενο για τα εκδοτικά 

ήθη της εποχής) από την παρέλαση αιχµάλωτων ανταρτών στη Θεσσαλονίκη.  Επίσης 541

χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το οκτάστηλο έγχρωµο σκίτσο που δηµοσιεύει η «Μ» την 

25η Μαρτίου, ηµέρα εθνικής επετείου, το οποίο καλύπτει τη µισή σελίδα και φέρει τη λεζάντα 

«Είκοσιν και πλέον αιώνες αγώνων δια την ελευθερίαν». Το σκίτσο απεικονίζει Έλληνες 

στρατιώτες από τη µάχη των Θερµοπυλών το 480 πΧ, της αλώσεως της Πόλης το 1453, της 

ελληνικής  επανάστασης το 1821, του πρόσφατου ελληνοϊταλικού πολέµου το 1940 και ένας 

στρατιώτης µε την ηµεροµηνία 1948- µόνο που σε όλες τις προηγούµενες µάχες ο εχθρός ήταν 

αλλοεθνής, ενώ πλέον, για την εφηµερίδα εχθρός της πατρίδας είναι ο κοµµουνιστής αντάρτης.  542

Μετά την κατάληψη της Νάουσας από αντάρτες, η «Μακεδονία» έγραφε για «εισβολή των 

βαρβάρων», για τους «λύκους της βουλγαρικής ζούγκλας», τις «µαύρες ψυχές των δαιµόνων του 

Μάρκου», για τα «στίφη της στέπας», ενώ ακόµα και ο νεκρός αντάρτης ήταν για τον ανταποκριτή 

της εφηµερας «βρωµερός κατσαµπλιάς, µε στόµα ανοιχτό καθώς εξέρασε την εγκλήµατική του 

ψυχή».  Μετά την ανακατάληψη της Νάουσας όλο το πρωτοσέλιδο ήταν καλυµµένο µε 543

φωτογραφίες από την πόλη και η εφηµερίδα περιγράφει την εικόνα µιας πόλης µε «ερείπια 

καπνίζοντα και πτώµατα» και την καταδίωξη των «συµµοριτών».  Καθώς το θέατρο των 544

τελευταίων µαχών του Εµφυλίου βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία», δηλαδή στο χώρο εµβέλειάς 

της, η «Μ» καταγράφει λεπτοµερώς τα γεγονότα και παρόλο που προσπαθεί να ακολουθεί την 

 Γούναρης, ό.π., σ. 203 Ο συγγραφέας αναφέρεται στα φύλλα της «Μακεδονίας» 23.2.1947, 11.3.1947, 10.5.1947 540

Επίσης βλ. «Μ» 18.2.1947 (στις εσωτερικές σελίδες) «Αι συµµορίαι υφίστανται παντού» 

 «Μ» 13.2.1948, «‘Παρήλασε’ χθες δια των κεντρικών οδών της Θεσσαλονίκης η φάλαγξ των συλληφθέντων 541

συµµοριτών και συµµοριτισσών δια των κεντρικών οδών της Θεσσαλονίκης-Συνεχίζεται η καταδίωξις των υπολειµµάτων. 
Επίσης, βλ. «Μ» 15.2.1948 συνέχεια του φωτορεπορτάζ µε τα ονόµατα των αιχµαλώτων και εικόνες πτωµάτων από τη 
µάχη.

 «Μ» 25.3.1948 542

 «Μ» 16.1.1949, όπως αναφέρεται στον Γούναρης, ό.π. σ.63543

 «Μ» 18.1.1949, «Ισχυραί δυνάµεις του Β’ και του Γ’ Σωµάτων Στρατού καταδιώκουν τους συµµορίτας δυτικώς του 544

Βερµίου»
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ειδησεογραφική γραµµή στους τίτλους, ο τόνος θριάµβου είναι ξεκάθαρος.  Όπως παρατηρεί ο 545

Γούναρης, σε αυτή την διαδικασία διαπόµπευσης των αντιπάλων, η κοινή γνώµη δεν «βλέπει» 

Έλληνες πολίτες αλλά «Βούλγαρους καλλικάντζαρους», ηττηµένους εκ νέου, στον «δεύτερο 

Μακεδονικό Αγώνα» και «η ψυχολογική σηµασία της αναβίωσης αυτής για την τρεµάµενη 

κοινωνία της Μακεδονίας ήταν τεράστια».  Εξάλλου, την ίδια περίοδο βλέπουµε πρωτοσέλιδα 546

που ενεργοποιούν αντανακλαστικά της εποχής του Μακεδονικού Αγώνα.  Ας µην ξεχνάµε, 547

άλλωστε, ότι ο εκδότης της «Μ» είναι γιος του Κωνσταντίνου Βελλίδη, που είτε ως δάσκαλος είτε 

ως περιοδεύον βιβλιοπώλης είχε βιώσει την κατάσταση στα χωριά της Μακεδονίας την περίοδο του 

Μακεδονικού Αγώνα και ίδρυσε την εφηµερίδα ακριβώς για την υπηρέτηση «του εθνικού σκοπού». 

 Ένα από τα χαρακτηριστικότερα πρωτοσέλιδα είναι µετά την τελική µάχη στα βουνά τηςν 

Πίνδου, όπου µε οκτάστηλο τίτλο, υπογραµµισµένο, και µεγάλα γράµµατα η «Μ» αναγγέλλει «Και 

ο Γράµµος   τ  ω  ν   κατέρρευσε…» (σ.σ. η λέξη «των» αραιογραµµένη για να τονιστεί). Το 

κείµενο που ακολουθεί έχει το ύφος µανιφέστου, τονίζει τη σύνδεση των Ελλήνων κοµµουνιστών 

µε τους Σλάβους και υποστηρίζει το ιδεολόγηµα ότι η Ελλάδα αποτελεί το προπύργιο της Δύσης 

κατά του κοµµουνισµού: 

«Κανείς εχθρός δεν µίσησε τόσο την πατρίδαν όσον ο συµµοριτισµός. (…) Οι 

κακούργοι που ως χθες έκαιαν τα χωρία, έσφαζαν τους Έλληνες και προετοίµαζαν την 

κάθοδο των Σλαύων δεν υπάρχουν πια ως συγκεκροτηµένη δύναµις. (…) Εις το εξής, 

εις την Ελλάδα δεν ηµπορεί να γίνη πλέον λόγος περί κοµµουνισµού, διότι το κόµµα 

που επρέσβευε την ιδεολογίαν αυτήν, είχε ως µέσον την απάτην, την βίαν και το 

έγκληµα και ως σκοπό την διάλυσιν της ελληνικής πατρίδος και την ενσωµάτωσίν της 

εις τους Σλάβους (…). Η µοίρα θέλει, φαίνεται, να συντρίβωνται εις τα βορειοδυτικά 

συνορά µας, εις γνώριµα βουνά, οι επιδροµείς οι απειλούντες τον δυτικόν πολιτισµόν. 

Και άλλοτε όπως και τώρα απέδειξαν οι Έλληνες ότι θυσιάζουν τα πάντα εις τον βωµόν 

της ελευθερίας (…) Είναι η νίκη της Δύσεως κατά της Ανατολής (…) αλλά προπαντός 

 «Βλ. ενδεικτικά «Μ» 15.2.1949 «Εις δύο χιλιάδας ανέρχονται αι συνολικαί απώλειαι των εναντίον της Φλωρίνης 545

επιτεθέντων συµµοριτών και η καταδίωξις συνεχίζεται»

 Γούναρης, ό.π., σ. 63546

 «Μ» 11.3.1949 «Το Μακεδονικόν κράτος κατ’ αρχάς θα έχη µόνον… την ‘’περιοχήν Πιρίν’’» «Και εκείθεν θα αρχίση 547

τον αγώναν του για την προσάρτησιν της ελληνικής και της Γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας», «Μ» 12.3.1940 «Η 
υπαναχώρησις της ΝΟΦ επί του Μακεδονικού αποτέλεσµα της αδυναµίας της», «Και οι φύλακες αγρυπνούν» 
«Αποφασιστική αντίδρασις στην Ελλάδα» «Σάλος εις τα σπλάγχνα του ΚΚΕ, Κατωτέρα υπολογισµού η συµβολή του 
συµµοριτισµού και ένας ελληνικός στρατός λίαν υπολογίσιµος»
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είνε νίκη του ελληνικού πολιτισµού που όπως και άλλοτε σώζει δια µιαν ακόµη φοράν 

την τιµήν της  Δύσεως».   548

  

 «Μ» 30.8.1949548



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΚΕΝΤΡΩΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ  

 Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τις εκλογικές αναµετρήσεις της τριετίας 1950-1952, που 

αναδεικνύουν ασταθείς κυβερνήσεις µε κεντρώα κόµµατα. Η πολιτική τοποθέτηση της 

«Μακεδονίας» υπέρ των κεντρώων δυνάµεων καταγράφεται ξεκάθαρα µέσα από τους τίτλους στα 

πρωτοσέλιδα. Επιπλέον, µέσα από την αρθρογραφία της, η εφηµερίδα λειτουργεί παρεµβατικά., 

προτρέποντας τα κόµµατα του κεντρώου χώρου να συνενωθούν. Σε µια προσπάθεια ενίσχυσης του 

ιδεολογικού χώρου στον οποίο ανήκε, ο εκδότης προχωρά ένα βήµα παραπέρα, θέτοντας 

υποψηφιότητα ως βουλευτής, µε το κόµµα των Φιλελευθέρων. Ταυτόχρονα η εφηµερίδα ασκεί 

κριτική, χρησιµοποιώντας βαρείς χαρακτηρισµούς για τον Παπάγο, αναδηµοσιεύοντας 

πληροφορίες περί σχεδίων δικτατορίας, και συνδέοντάς τον µε το καθεστώς Μεταξά.  

4.1 Οι βουλευτικές εκλογές του 1950 

 Στις αρχές Ιανουαρίου δηµιουργείται κυβερνητική κρίση που οδηγεί σε παραίτηση την 

κυβέρνηση Διοµήδη (που είχε αναλάβει µετά τον θάνατο του Σοφούλη), ενώ η κυβέρνηση Θεοτόκη 

που ανέλαβε ακολούθως, προχώρησε σε διάλυση της Βουλής και προκήρυξη εκλογών.  Κατά τη 549

διάρκεια του προεκλογικού αγώνα, η «Μ» αποτυπώνει ξεκάθαρα της πολιτική της τοποθέτηση, 

κάνοντας λόγο για «έξαλλα» στοιχεία στις τάξεις του Λαϊκού Κόµµατος που προσπαθούν να 

συκοφαντήσουν φιλελεύθερους και πλαστηρικούς, µε την κατηγορία του κοµµουνιστή.  Δύο 550

µέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές η εφηµερίδα επικαλείται «έγκυρη συµµαχική προσωπικότητα», 

που προβλέπει επικράτηση των φιλελευθέρων, ενώ η ίδια υποστηρίζει ότι «Το συµφέρον της χώρας 

απαιτεί να εξουδετερωθούν δια παντός οι τάσεις του Λαϊκού κόµµατος».   551

 Από τις εκλογές της 5ης Μαρτίου προκύπτει εντυπωσιακή φθορά των δύο παραδοσιακών 

κοµµάτων (Λαϊκό και Φιλελευθέρων), πτώση της πολυδιασπασµένης Δεξιάς κάτω του 40% 

 Νικολακόπουλος, ό.π., σ.107 Επιδίωξή της κυβέρνησης Διοµήδη είναι να υιοθετηθεί το πλειοψηφικό εκλογικό 549

σύστηµα χωρίς κοµµατικά ψηφοδέλτια (το λεγόµενο «φωτογραφικό), µε προφανή στόχο τη στήριξη των «εθνικοφρόνων» 
βουλευτών ανεξαρτήτως κοµµάτων, κάτι που όµως προκαλεί την αντίδραση των κοµµάτων. Η «Μακεδονία» θα 
παρουσιάσει το θέµα ως εξής: «Μ» 12.1.1950 «Η κυβέρνησις Θεοτόκη επιµένει εις την καθιέρωσιν του πλειοψηφικού», 
«Τα πολιτικά κόµµατα αποφασισµένα να αναλάβουν σταθερά πλέον στάσιν». «Μ» 14.1.1950 «Αι εκλογαί θα διεξαχθούν 
κατ’απόφαση της κυβερνήσεως µε το αναλογικόν σύστηµα», «Ο κ. Τσαλδάρης αγωνίζεται υπέρ του φωτογραφικού».

 «Μ» 28.1.1950 «Τα αντιδραστικά και έξαλλα στοιχεία του λαϊκού και άλλων κοµµάτων συντονίζουν τας συκοφαντίας 550

κατά φιλελευθέρων και πλαστηρικών» και υπότιτλο «Με την αναρρίπισιν των παλαιών παθών ζητούν ν’ αποφύγουν τον 
καταποντισµόν», «Μ» 2.3.1950, «Κατάπληξιν προκαλούν αι µέθοδοι των λαϊκών» και υπότιτλο «’’Όλοι οι µη λαϊκοί 
είναι… κοµµουνισταί’’» (σ.σ. η άποψη είναι σε εισαγωγικά και αποδίδεται στους λαϊκούς, ενώ εκτός εισαγωγικών η 
εφηµερίδα σχολιάζει ότι «Πρόκειται περί µελλοθάνατου κόµµατος»).

 «Μ» 3.3.1950, «Αι εκλογαί θα προωθήσουν και εις τον τόπον µας τα φιλελεύθερα στοιχεία»551
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συνολικά και άνοδος του τρισυπόστατου Κέντρου.  Η «Μ» υποβαθµίζει το γεγονός της µείωσης 552

των δυνάµεων των Φιλελευθέρων, ενώ αντιθέτως σχεδόν πανηγυρίζει για τη µεγάλη µείωση των 

δυνάµεων του Λαϊκού Κόµµατος, µε πρωτοσέλιδους τίτλους όπως:  

«εις τας µεγάλας πόλεις πλειοψηφεί η ''Δηµοκρατική Παράταξις''. Πρωτοφανές είναι το 

κατρακύλισµα του Λαϊκού κόµµατος! Τα µέχρι των πρωινών ωρών εκλογικά 

αποτελέσµατα φέρουν πλειοψηφούντα τον συνδυασµόν Πλαστήρα»  και «Το Λαϊκόν 553

Κόµµα ετέθη οριστικώς εκτός0 της εξουσίας. Ήρχισαν αι ζυµώσεις προς καταρτισµόν 

της κυβερνήσεως».   554

Μετά από πολλά χρόνια «σιγής», ως προς τη δηµοσίευση κύριου άρθρου, η «Μ» 

τοποθετείται πολιτικά, χαρακτηρίζοντας «ευτύχηµα δια τον τόπον» ότι τα τρία πολιτικά κόµµατα 

«τα οποία ερµηνεύουν την φιλελευθέραν ιδεολογία και ιστορίαν και προς τα οποία διωχέτευσε την 

εµπιστοσύνην της η ογκώδης πλειοψηφία του ελληνικού λαού» έθεσαν τις βάσεις της κυβερνητικής 

συνεργασίας «συµφώνως προς την λαϊκήν εντολή». Μάλιστα, η εφηµερίδα κάνει λόγο για «κατά 

παρεξήγηση» προώθηση του ΛΚ και τα λάθη του διασπασµένου φιλελεύθερου χώρου και καλεί τα 

τα τρία κόµµατα του κέντρου να συνεργαστούν γιατί δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιµο: 

«Ο φιλελεύθερος πολιτικός κόσµος, διασπασθείς εις το πρόσφατον ταραχώδες 

παρελθόν και εξ ιδίων λαθών και λόγω των γενικωτέρων ευθυνών και κυρίως λόγω της 

κατά παρεξήγησιν προωθήσεως προ τετραετίας του Λαϊκού Κόµµατος µέχρι των 

πολιτικών πρωτείων, ο φιλελεύθερος λοιπόν πολιτικός κόσµος επανέρχεται εις το 

προσκήνιον ως µια ισχυρά και αρραγής ενότης δια να κατευθύνει την εθνικήν ζωήν και 

εξυγιάνη την κρατικήν» (….) Δια τους ηγέτας της φιλελευθέρας πολιτικής 

συγκροτήσεως δεν υπάρχει άλλος χρόνος προς απώλειαν. Η λαϊκή εντολή είνε σαφής 

και βάσει αυτής επιβάλλεται να ρυθµιστούν εντός της ηµέρας αι οιαιδήποτε 

λεπτοµέριαι της κυβερνητικής συνεργασίας…».   555

Καθώς οι διεργασίες για το σχηµατισµό κυβέρνησης δεν προχωρούν κατά το αναµενόµενο, η «Μ» 

δηµοσιεύει πρωτοσέλιδη φωτογραφία του Ελευθερίου Βενιζέλου, µε αφορµή το µνηµόσυνο από το 

 Νικολακόπουλος, ό.π., σ.108 κ.εξ. Το Λαϊκό Κόµµα ωστόσο συγκέντρωσε το µεγαλύτερο ποσοστό 18,8%, έναντι 552

17,2% του Κόµµατος Φιλελευθέρων του Βενιζέλου, 16,4% της ΕΠΕΚ του Πλαστήρα και 10,6% του ΔΣΚ του 
Παπανδρέου.

 «Μ» 6.3.1950 553

 «Μ»7.3.1950554

 «Μ» 8.3.1950, «Επιταγή και καθήκον»555
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θάνατό «Εκείνου που έκανε την Ελλάδα να ακτινοβολεί» και την παραίνεση: «Όλοι οι έλληνες ας 

στρέψωµεν την σκέψιν προς τα ένδοξα χρόνια της ιστορίας µας»,  στέλνοντας εµµέσως πλην 556

σαφώς ένα µήνυµα ενότητας. Ωστόσο οι παραινέσεις της εφηµερίδας δεν εισακούστηκαν. Ο Σ. 

Βενιζέλος αθέτησε τη συµφωνία µε τους αρχηγούς των άλλων κοµµάτων του Κέντρου και 

σχηµάτισε κυβέρνηση µε τη στήριξη κοµµάτων της δεξιάς,  γεγονός που αρχικά η εφηµερίδα 557

προσέγγισε µε µετριοπαθείς, ειδησεογραφικούς τίτλους,  και µόνο µετά τις διαφωνίες στελεχών 558

του Κόµµατος Φιλελευθέρων  έκανε λόγο για «κρίση».  Η κυβέρνηση Βενιζέλου δεν θα 559 560

µακροηµερεύσει, καθώς παραιτείται πριν καν παρουσιαστεί στη Βουλή, έπειτα απο πιέσεις του 

αµερικανού πρέσβη.  Το γεγονός της παραίτησης της κυβέρνησης Βενιζέλου απουσιάζει από τα 561

πρωτοσέλιδα της «Μ», ενώ σταδιακά η εφηµερίδα προετοιµάζει το έδαφος για συνεργασία των 

κοµµάτων του κέντρου,  κάτι που τελικά συµβαίνει.  562 563

 Το βράδυ της 15ης Απριλίου ορκίζεται η κυβέρνηση Πλαστήρα και το πρωτοσέλιδο της 

εποµένης είναι αφιερωµένο στη νέα κυβέρνηση: σε τετραχρωµία δηµοσιεύονται ισοµεγέθεις 

(προφανώς για λόγους ισορροπιών) οι φωτογραφίες των τεσσάρων αρχηγών. Πλαστήρα, 

 «Μ» 19.3.1950556

 Νικολακόπουλος ό.π., σ. 125. Βενιζέλος, Πλαστήρας, Παπανδρέου και Τσουδερός συνυπέγραψαν πρωτόκολλο 557

κυβερνητικής συνεργασίας µε πρωθυπουργό τον Πλαστήρα, το οποίο απέστειλαν στον βασιλιά. Ωστόσο ο βασιλιάς 
ανέθεσε την εντολή στον Βενιζέλο ο οποίος σχηµάτισε συµµαχική κυβέρνηση µε το κόµµα του Π. Κανελλόπουλου και 
την υποστήριξη του Λαϊκού Κόµµατος και του ΕΚΕ του Ν. Ζέρβα.

 «Μ» 23.3.1950 «Ο κ. Σοφ. Βενιζέλος εκράτησε την εντολήν προσπαθών να σχηµατίση την κυβέρνησιν. Απρόοπτως 558

τροπή εις το πολιτικόν θέµα» στον τίτλο και υπότιτλο «Οι κ.κ. Ν. Πλαστήρας, Ε. Τσουδερός & Γ. Παπανδρέου εν 
διαφωνία µε τον αρχηγόν των Φιλελευθέρων», «Μ» 24.3.1950, «Ο κ. Σ. Βενιζέλος εσχηµάτισε χθες την νέαν κυβέρνησιν 
παρά τας αντιρρήσεις ηγετικών στελεχών του κόµµατος» και σε υπότιτλο «Οι κ. κ. Ιασονίδης, Ζάνας, Ρέντης, Μαύρος, 
Αβέρωφ διαφωνήσαντες ηρνήθησαν να συµµετάσχουν».

 Νικολακόπουλος, ό.π., σ.126559

 «Μ» 25.3.1950 «Ωρκίσθησαν χθες οι υπόλοιποι υπουργοί. Κρίσις εξεδηλώθη εντός του κόµµατος».560

 Νικολακόπουλος, ό.π., σ.126561

 «Μ» 7.4.1950 «Δεν διεκόπησαν όµως εντελώς αι εκατέρωθεν προσπάθιαι ανασυγκολήσεως του κέντρου»,562

 «Μ» 14.4.1950 «Χθες ανασυνέστηθη το κέντρον». «Ο κ. Βενιζέλος προσέφερε την πρωθυπουργίαν εις τον αρχηγόν 563

της ΕΠΕΚ στρατηγόν  Πλαστήραν».Ο τόνος είναι πανηγυρικός (εξάστηλος τίτλος µε κόκκινη υπογράµµιση και µεγάλα 
γράµµατα)
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Βενιζέλου, Καφαντάρη και Παπανδρέου.  Οι τριγµοί στην κυβέρνηση δεν θα αργήσουν να 564

φανούν και η «Μ» εικονογραφεί την κατάσταση µε µια γελοιογραφία όπου Βενιζέλος και 

Παπανδρέου τραβούν µε σχοινιά, σε αντίθετες κατευθύνσεις, τα πόδια µιας καρέκλας όπου κάθεται 

ο Πλαστήρας.  Καθώς αποκαθίσταται προσωρινά η σταθερότητα,  η εφηµερίδα πάει ένα βήµα 565 566

παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι τα κόµµατα του Κέντρου όχι απλώς πρέπει να συνεργαστούν αλλά 

και να συνενωθούν.   567

 Τον Ιούλιο του 1950 αναθερµάνθηκε από τα Ανάκτορα και την αµερικάνικη πρεσβεία η ιδέα 

για συγκρότηση µεταβατικής κυβέρνησης µε επικεφαλής τον Παπάγο, σχέδιο µε το οποίο 

συντάχθηκε και ο Βενιζέλος.  Η τοποθέτηση του Πλαστήρα εναντίον της θανατικής ποινής έδωσε 568

την αφορµή στον Βενιζέλο να άρει την εµπιστοσύνη του Κ.Φ. προς την κυβέρνηση.  Όµως η «Μ» 569

ήξερε και αποκάλυψε τις προθέσεις του Βενιζέλου, δύο µέρες πριν ο Πλαστήρας κάνει τις επίµαχες 

δηλώσεις.  Τις επόµενες µέρες τα πρωτοσέλιδα της «Μ» περιγράφουν ή ακόµα και προδικάζουν 570

τις εξελίξεις περί τον Βενιζέλο.   571

Η αδυναµία να διαµορφωθεί µια φερέγγυα εναλλακτική λύση, που να συσπειρώνει το 

σύνολο των εθνικοφρόνων, είχε ως συνέπεια να παραταθεί η πολιτική κρίση.  Σε αυτό το σκηνικό 572

 «Μ» 16.4.1950 «Την 9ην µµ ωρκίσθη υπό τον κ. Πλαστήραν η κυβέρνησις των ‘’Κοµµάτων του Κέντρου’’». Πιθανώς 564

για λόγους ισορροπιών η «Μ» δηµοσιεύει διαδοχικά συνεντεύξεις του Πλαστήρα και του Βενιζέλου, βλ. «Μ» 24.5.1950 
«Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Ν. Πλαστήρας οµιλεί προς την ‘’Μακεδονίαν’’ επί των φλεγόντων εσωτερικών και 
εξωτερικών ζητηµάτων της χώρας µας»,»Μ» 27.5.1950, «Η σηµερινή κυβέρνηση έχει ανάγκη από την ενίσχυσιν όλων 
των Ελλήνων» 

 «Μ» 7.6.1950565

 «Μ» 8.6.1950 «Η κρίσης παρήλθε»566

 «Μ» 8.8.1950 «Ενώ ο αντιβενιζελισµός σπεύδη να ανασυνταχθή» (υπέρτιτλος), «Τα κόµµατα του κέντρου άγονται να 567

συνενωθούν εις κόµµα φιλελευθέρων» (τίτλος), «Όχι δια να αναβιώση το παλαιόν χάσµα του αδιάλλακτου µίσους», 
«Αλλά δια να αποκτήση η χώρα µας κυβέρνησιν ανάλογον των καιρών» (υπότιτλοι)

 Δαφνής, Γ. 1970. Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος, 1894-1964. Αθήνα: Ίκαρος, σ. 470568

 Λιναρδάτος, Σπ. (2009) Απο τον εµφύλιο στη χούντα 1936-1967 τ. Α. Αθήνα: Δηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη, 569

σ.144. κ.εξ.

 «Μ» 13.8.1950, «Ο κ. Σοφ. Βενιζέλος φέρεται ως αποφασισµένος ν’ανατρέψη την κυβέρνησιν»570

 «Μ»17.8.1950 «Σήµερον εκρήγνυται η κυβερνητική κρίσις», «Μ» 18.8.1950 «Παρητήθησαν οµαδικών οι 8 571

φιλελεύθεροι υπουργοί», «Μ» 19.8.1950 «Εις τον κ. Βενιζέλον ανετέθη ο σχηµατισµός κυβερνήσεως ‘’εθνικής 
συγκεντρώσεως’’», «Μ» 20.8.1950 «Βαίνοµεν προς την ανάπλασιν της κυβερνήσεως του Κέντρου».

 «Μ» 10.9.1950 «Κατεψηφίσθη εις την Βουλήν (σ.σ. η κυβέρνηση Βενιζέλου), δια ψήφων 124 κατά, έναντι 106 υπέρ 572

αυτής», «Σχεδιαζόµενη κυβέρνησις προσωπικοτήτων µε εξωκοινοβουλευτικόν πρωθυπουργόν θα καταψηφισθή από όλα 
τα πολιτικά κόµµατα»
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η εφηµερίδα παρεµβαίνει και πάλι υπέρ της ανασυγκρότησης του Κέντρου, δηµοσιεύοντας ανοιχτή 

επιστολή προς τον στρατηγό Πλαστήρα, που υπογράφεται από έναν «παλαιό φιλελεύθερο», η 

οποία θίγει «θέµατα τα οποία πρέπει να έχουν υπόψιν όλοι οι προερχόµενοι εκ του παλαιού 

κόµµατος του Ελευθερίου Βενιζέλου» και διατυπώνει παραινέσεις όπως «να ανασυγκροτήσουµε το 

Κέντρο», «ας δώσουµε όλοι οι φιλελεύθεροι τα χέρια», «ας προετοιµάσουµε κοινούς 

συνδυασµούς» κλπ.  Η επιστολή προφανώς δεν έπεισε τον Πλαστήρα που ζήτησε «Διάλυσιν της 573

Βουλής και εκλογάς».  Η πρόβλεψη της εφηµερίδας για σχηµατισµό διµερούς κυβέρνησης 574

Βενιζέλου- Παπανδρέου  τελικά επιβεβαιώνεται στις αρχές Νοεµβρίου 1950.   575 576

Στις δηµοτικές εκλογές της 15ης Απριλίου 1951, τις πρώτες µετά το 1934, το Κόµµα 

Φιλελευθέρων και η ΕΠΕΚ δεν µπόρεσαν να συνεργαστούν σε κανένα µεγάλο δήµο, γεγονός που 

φανέρωνε τα βαθιά ρήγµατα που είχαν προκαλέσει στη λαϊκή βάση του Κέντρου οι εµφύλιες 

συγκρούσεις του ’40,  έτσι το ΚΦ συνέπραξε µε τη Δεξιά και το Δ.Σ.Κ. (του Γ. Παπανδρέου) σε 577

κοινούς συνδυασµούς «εθνικοφρόνων». . Το αποτέλεσµα των δηµοτικών εκλογών αποδείκνυε ότι 578

η δικοµµατική κυβέρνηση Κ.Φ. και ΔΣΚ εκπροσωπούσε µια µικρή µειοψηφία του εκλογικού 

σώµατος  και όπως προδίκασε η «Μ»  µετά από τέσσερις µήνες προκηρύσσονται βουλευτικές 579 580

εκλογές.  581

!
!
!

 «Μ» 28.10.1950573

 «Μ» 31.10.1950574

 «Μ» 3.11.1950 «Ο κ. Σοφ. Βενιζέλος υπέβαλε την νύκτα την παραίτησιν της κυβερνήσεως» ,,»Βαδίζοµε προς διµερή 575

υπό τους κ.κ. Βενιζέλο και Παπανδρέου» .

 «Μ» 4.11.1950 «Διεσπάσθη το Λαϊκόν Κόµµα. Ωρκίσθη χθες υπό τον κ. Βενιζέλο νέα κυβέρνησις των δύο κοµµάτων»576

  Νικολακόπουλος, ό.π. σ.128577

 ό.π. Στη Θεσσαλονίκη µε την Ηνωµένη Παράταξη που έλαβε 49,8% αλλά επί ηµέρες υπήρχε δυστοκία στην επιλογή 578

του προσώπου του δηµάρχου. Βλ. επίσης «Μ» 22.10.1951 «Θα δοθεί πιθανόν εξ Αθηνών η λύσις εις το ζήτηµα εκλογής 
δηµάρχου»

 Νικολακόπουλος, ό.π. σ.130579

 «Μ» 3.5.1951 «Ο κ. Βενιζέλος αφού συνταντηθή µε τον στρατηγόν κ. Πλαστήραν θα [προ]χωρήση προς διάλυσιν της 580

βουλής και άµεσον προκήρυξιν των εκλογών»

 «Μ» 4.5.1951 «Οριστική απόφασις: εντός του Σεπτεµβρίου αι εκλογαί». Η εφηµερίδα διατυπώνει το ερώτηµα που 581

αποτελεί και τον ευσεβή της πόθο: «Ανασυγκόλλησις του κέντρου;»
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4.2 Οι βουλευτικές εκλογές του 1951 

 Στις 29 Μαϊου 1951 ο Αλ.Παπάγος υπέβαλε οριστικά την παραίτησή του.  Την εποµένη κι 582

όλας ηµέρα, ηγετικά στελέχη του ΙΔΕΑ προχώρησαν σε στρατιωτικό κίνηµα αλλά ο Παπάγος, σε 

µια επίδειξη προσωπικής δύναµης και επιρροής, κατάφερε να πείσει τους πραξικοπηµατίες να 

αποχωρήσουν.  Παρά τις διαβεβαιώσεις του ότι δεν θα πολιτευτεί,  η πιθανότητα καθόδου του 583 584

Παπάγου στις εκλογές παρέµενε αυξηµένη. Ο Γ. Παπανδρέου προσπαθεί να αποτρέψει την ψήφιση 

του νέου εκλογικού νόµου για την ενισχυµένη αναλογική  και την 1η Ιουλίου αποχωρεί από τον 585

κυβερνητικό συνασπισµό. Ακολούθως σχηµατίζεται νέα κυβέρνηση, µε στήριξη από το Κ.Φ. την 

ΕΠΕΚ και το Λ.Κ., ψηφίζεται η «ενισχυµένη αναλογική» και στις 30 Ιουλίου δηµοσιεύεται το 

διάταγµα για διάλυση της Βουλής και προκήρυξη εκλογών στις 9 Σεπτεµβρίου. Όµως αυτή η 

σηµαντική είδηση υποσκελίστηκε από µια άλλη, που η «Μ» χαρακτηρίζει «ανώµαλη εξέλιξη»: την 

απόφαση του Παπάγου να κατέλθει στις εκλογές.  Τρεις µέρες µετά την διακήρυξη ίδρυσης του 586

«Ελληνικού Συναγερµού» η «Μ» προσπαθεί να πλήξει τον Παπάγο, αναδηµοσιεύοντας ρεπορτάζ 

της «Ελευθερίας» ότι ο Παπάγος κρύβεται πίσω από το παρολίγον πραξικόπηµα της 30ης Μαϊου  587

και τη µεθεποµένη συνδέει τον «Συναγερµό»µε τη δικτατορία του Μεταξά.   588

Καθώς κορυφώνεται ο προεκλογικός αγώνας η «Μ» δηµοσιεύει ρεπορτάζ από τις 

 Σύµφωνα µε το ηγετικό στέλεχος του ΙΔΕΑ αντιστράτηγο Γ.Καραγιάννη (1940-1952: Το δράµα της Ελλάδος – Έπη και 582

αθλιότητες. Αθήνα: Ε.Ν.Α. – Ι.Δ.Ε.Α , χ.χ. σ. 263-264) ήδη από το καλοκαίρι του 1950 είχε παρθεί η απόφαση «να 
καταβληθεί προσπάθεια όπως πεισθεί ο Στρατάρχης Παπάγος να κατέλθη εις την πολιτικήν χρησιµοποιούµενων προς 
τούτον όλων των µέσων άτινα θα ηδύναντο να επηρεάσουν τούτον και ιδία του Τύπου της Δεξιάς».

 Κατά τον Νικολακόπουλο, ό.π, σ. 131, το κίνηµα της 30ης Μαϊου 1950 είχε ως στόχο να καταδείξει ότι ο στρατός 583

εµπιστευόταν µόνο τον στρατάρχη και ήταν ουσιαστικά η πρώτη αµφισβήτηση προς τη δυνατότητα κυβέρνησης και 
βασιλιά να ελέγξει το στράτευµα. Υπό αυτή την έννοια µπορεί να θεωρηθεί προοίµιο των γεγονότων του 1967)

 «Μ» 31.5.1951 «Κατεστάλη προσπάθεια εκρήξεως κινήµατος» , «Αυτοπροσώπως ο κ. Παπάγος διέταξε την λήψιν 584

αυστηρών µέτρων καταφθάσας την 6.30 π.µ. εξ Εκάλης εις το γραφείον του εις το ΓΕΣ», «Ο Στρατάρχης διαβεβαίωσεν 
επισήµως και χθες τον πρωθυπουργόν κ. Βενιζέλον ότι δεν πρόκειται να πολιτευθή» (µεσότιτλος)

 «Μ» 12.6.1951 «Ο κ. Παπανδρέου προκαλεί πολιτικόν ζήτηµα», «Θέλει ν’ αποτρέψη την ψήφισιν της ενισχυµένης 585

αναλογικής» . 

 «Μ» 31.7.1951 «Ανώµαλος εξέλιξις της καταστάσεως. Ο κ. Παπάγος κατήλθεν εις τα εκλογάς»586

 «Μ» 9.8.1951 «Προητοιµάζετο δικτατορία µε τον Παπάγον. Απεκαλύφθησαν οι σκοποί και τα σχέδια του ‘’ΙΔΕΑ’’» 587

 «Μ» 11.8.1950 «Οι τεταρταυγουστιανοί καθοδηγούν τον ‘’Συναγερµόν’’ του Παπάγου»588
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συγκεντρώσεις του Βενιζέλου  και του Πλαστήρα,  προσπαθώντας να κρατήσει τις ισορροπίες 589 590

µεταξύ των δύο αρχηγών που υποστηρίζει,  ενώ παράλληλα επαναλαµβάνει τους φόβους για 591

ύπαρξη στρατιωτικού συνδέσµου και χαρακτηρίζει τον Παπάγο «αιχµάλωτο µιας κλίκας της 

δεξιάς».   592

Την ηµέρα των εκλογών η «Μ» προβλέπει ότι οι πολίτες «θα δώσουν την νίκην εις τα 

κόµµατα τα εγγυώµενα γαλήνη και οµαλότητα», δηµοσιεύοντας παράλληλα και δηλώσεις 

Βενιζέλου και Πλαστήρα.  Ωστόσο το αποτέλεσµα της κάλπης δίνει την πλειοψηφία στο 593

«Συναγερµό» µε 36,5%. Αρχικά η «Μ» γνωστοποιεί ότι η πρώτη θέση διεκδικείται «γενικώς» από 

την ΕΠΕΚ και τον Συναγερµό,  ενώ την εποµένη ερµηνεύει το αποτέλεσµα ως εξής:  594

«Ο κ. Παπάγος δεν ηµπορεί να σχηµατίση µόνος του την διάδοχον κυβέρνησιν. Οι 

Φιλελεύθεροι υπερέβησαν ήδη το 17%», «Την άνοιξιν πάλιν εκλογαί µε το 

πλειοψηφικόν», «Ενώπιον αδιεξόδου η ηγεσία των κοµµάτων», «Ο κ. Βενιζέλος δηλοί 

ότι δεν παραιτείται».   595

Ενώ αρχίζουν διαπραγµατεύσεις µεταξύ Βενιζέλου και Πλαστήρα, η «Μ» υποδεικνύει την 

ενδεδειγµένη λύση µε µια εύγλωττη εξίσωση: «ΕΠΕΚ+Φιλελεύθεροι=130 Έδραι» και µε 

µικρότερα γράµµατα «Ελλ.Συναγερµός=107 έδραι, ΕΔΑ=10 έδραι»  Οι διεργασίες διαρκουν 596

 «Μ» 23.8.1951 «Η Θεσσαλονίκη υπεδέχθη χθες θερµώς τον κ. Σοφ. Βενιζέλον», «Χιλιάδες λαού ήκουσαν τον λόγον 589

του εις την πλατείαν Αριστοτέλους» . µε οκτάστηλη φωτογραφία από το συγκεντρωµένο πλήθος.

 «Μ» 3.9.1952 Με αφορµή την έλευση του Πλαστήρα στην πόλη, δηµοσιεύει σκίτσο µε τον Λ. Πύργο στο βάθος και 590

µια γυναίκα ντυµένη µε τη µακεδονίτικη παραδοσιακή στολή να στεφανώνει τον στρατηγό

 «Μ» 4.9.1951 «Ο Ν. Πλαστήρας οµιλεί προς την ‘’Μακεδονίαν’’ Υπόσχεται να προβή εις γενναίαν αµνήστευσιν του 591

παρελθόντος» ,. Μια γελοιογραφία που δείχνει τον Πλαστήρα να µιλά στο πλήθος και από µια βάρκα στο Θερµαϊκό ο  
Παπάγος να λέει στον Μαρκεζίνη «Σπύρο αυτός είναι ελληνικός συναγερµός, όχι ο δικός µας». Ακριβώς δίπλα εκτείνεται 
σε πέντε στήλες ο υπογραµµισµένος τίτλος τριών σειρών: «Διακοπτόµενος από ιαχάς ‘Βενιζέλαρος, Βενιζέλαρος’’ 
ωµίλησεν χθες ενώπιον ογκωδεστάτης συγκεντρώσεως ο κ. Σοφ. Βενιζέλος εις την πλατεία Κλαυθµώνος».

 «Μ» 4.9.1951 592

 «Μ» 9.9.1951 «Οι έλληνες θα περιφρουρήσουν σήµερον τους ελεύθερους δηµοκρατικούς θεσµούς καταδικάζοντας τας 593

µεθόδους της βίας» 

 «Μ» 10.9.1951 «Η πρώτη θέσις διεκδικείται γενικώς από την ΕΠΕΚ και τον Συναγερµό». Την ίδια ηµέρα, η επίσης 594

κεντρώα «Ελευθερία» του Κόκκα έγραφε ότι «Το Κέντρο πλειοψηφεί εις ολόκληρον την Ελλάδα» και µόνο σε υπότιτλο 
ανέφερε ότι «Ο Συναγερµός περιωρίσθη εις τας ψήφους του αντιβενιζελισµού µε ποσοστόν 35%, ενώ η δεξιά 
«Ακρόπολις» παρουσίασε το αποτέλεσµα µε τον τίτλο: «Ο κ. Αλ. Παπάγος εθριάµβευσε». 

 «Μ» 11.9.1951595

 «Μ» 13.9.1951 Βλ. Νικολακόπουλος, ό.π., σ.139. Στην πραγµατικότητα ο Συναγερµός κατέλαβε τελικά 114 έδρες και 596

το ΚΦ µε την ΕΠΕΚ 131 σε σύνολο 258 εδρών, δίνοντάς στον συνασπισµό των δύο κοµµάτων οριακή πλειοψηφία.
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πάνω από ένα µήνα, καθώς ο Παπάγος αρνείται να συµµετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας, 

ζητώντας τη διεξαγωγή εκλογών και τελικά σχηµατίζεται κυβέρνηση ΕΠΕΚ- Κ.Φ. . 597

4.3 Οι βουλευτικές εκλογές του 1952 

 Το 1952 πραγµατοποιούνται τρεις σηµαντικές πολιτικές δίκες –του Μπελογιάννη,  του 598

ΙΔΕΑ και των Αεροπόρων.  Μετά τη δίκη των εµπλεκόµενων στην υπόθεση του ΙΔΕΑ και την 599

αµνήστευση τους,  το θέµα επανέρχεται, αυτή τη φορά στη Βουλή, και η «Μ» το προβάλλει στα 600

πρωτοσέλιδα της, στην προσπάθειά της να πληγεί ο Παπάγος:  

«Ο υπουργός της Αµύνης αποκαλύπτει µε επίσηµα στοιχεία ότι και επί αρχηστρατηγίας 

Παπάγου συνωµότει ο ΙΔΕΑ», «Οι µετέχοντες αυτού περιέβαλλον τον στρατάρχην και 

κατελάµβανον τας πλέον επίκαιρους θέσεις»,  «Συνωµοτικές κινήσεις στελεχών του 601

Συναγερµού», «Η κυβέρνηση αποφασισµένη να πατάξει πάσαν φιλοδικτατορικήν των 

ενέργεια» .   602

Επίσης, η εφηµερίδα ασκεί κριτική στον «Συναγερµό» που εµµένει στη στάση του να ζητά εκλογές 

µε το πλειοψηφικό, καθώς θεωρεί ότι: 

«Αποβλέπει εις την δηµιουργία πολιτικής ανωµαλίας»,  «Εµµένει εις την αποχήν, εις 

την άρνησιν οιασδήποτε συνεργασίας και εις το σύνθηµα προσφυγή εις τας εκλογάς µε 

το πλειοψηφικόν»,  «Ο Συναγερµός θα επιδιώξη να προκαλέση νέαν οξύτητα και 603

 Νικολακόπουλος, ό.π.597

 Η εφηµερίδα καλύπτει τη δίκη Μπελογιάννη από την έναρξη µέχρι τις εκτελέσεις των τεσσάρων, µε φωτογραφίες από 598

την αίθουσα του δικαστηρίου και εκτενή ρεπορτάζ τα οποία σχεδόν καθηµερινά καταλαµβάνουν την κεντρική θέση στο 
πρωτοσέλιδο. Το ύφος χαρακτηρίζεται από (σχετική) ουδετερότητα και τηρείται αυστηρώς ειδησεογραφική γραµµή. 
Βλ.ενδεικτικά «Μ» 16.2.1952 «Σοβαραί αποκαλύψεις δια την έκτασιν της κατασκοπείας κατά την πρώτην ηµέραν της 
µεγάλης δίκης», «Μ» 24.2.1952 «Ήρχισαν απολογούµενοι οι 29 κοµµουνισταί», «Μ» 24.2.1952) και στις 30.3.1952 
«Εξετελέσθησαν την 4.12’ πρωινήν εις το Γουδί οι Μπελογιάννης, Μπάτσης, Καλούµενος, Αργυριάδης» µε µεσότιτλο 
«Τα προηγηθέντα της εκτελέσεως» µε παρουσίαση των γεγονότων µετά την απόφαση του Συµβουλίου Χαρίτων. «Μ» 
1.4.1952 «Δεν δηµιουργείται κυβερνητικόν ζήτηµα λόγω των εκτελέσεων»

 Λιναρδάτος (2009), ό.π. σ422599

 «Μ» 25.1.1952 «Αµνηστεία εις τους συνωµότας του ΙΔΕΑ», «Παρεπέµποντο 16 αξιωµατικοί ενώπιον στρατοδικείου 600

επί στάσει και οµαδική απειθεία» «Είχον καταλάβει επίκαιρους θέσεις εις τον στρατόν δια να επέµβουν εν δεδοµένη 
στιγµή δυναµικώς ρυθµίζοντες τον τρόπο διακυβερνήσεως της χώρας. Θα τιµωρηθούν πειθαρχικώς».

 «Μ» 10.3.1952601

 «Μ» 11.4.1952602

 «M» 6.4.1952603
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πολιτική αναταραχή».  604

Στο µεταξύ η παρατεινόµενη ασθένεια του Πλαστήρα δηµιούργησε το καλοκαίρι του 1952 

συνθήκες πολιτικής κρίσης, η οποία οξύνθηκε µε την αποσκίρτηση τεσσάρων κυβερνητικών 

βουλευτών και την απώλεια της κυβερνητικής πλειοψηφίας.  Η κυβέρνηση ζητά  και λαµβάνει 605 606

ψήφο εµπιστοσύνης, µεταξύ άλλων και από πρώην βουλευτών της ΕΔΑ που είχαν προσχωρήσει 

στην ΕΠΕΚ . Το γεγονός αυτό επικρίθηκε σφοδρότατα από την αντιπολίτευση, αλλά και τον 607

αµερικανό πρεσβευτή Πιούριφοϊ.  Η κυβέρνηση αποδεχόµενη σιωπηρά τις απόψεις περί 608

εθνικόφρονης πλειοψηφίας, αποφάσισε στις αρχές Σεπτεµβρίου τη διενέργεια νέων εκλογών αφού 

πρώτα ψηφιζόταν ο νέος εκλογικός νόµος.  Τις εκλογές, που ήταν το πάγιο αίτηµα του Ε.Σ., 609

επιθυµούσαν πλέον και τα ανάκτορα, ενώ το ίδιο είχε διατυπώσει δηµοσίως και η πρεσβεία των 

ΗΠΑ.  Ο τρόπος καθορισµού των εκλογικών περιφερειών ευνοούσε εµφανέστατα τα κεντρώα 610

κόµµατα, ενώ το πλειοψηφικό εκλογικό σύστηµα επέτεινε τον χαρακτήρα παραταξιακής 

σύγκρουσης  µεταξύ της ενώσεως κοµµάτων Εθνικής Προοδευτικής Ενώσεως Κέντρου - 611

Φιλελευθέρων (ΕΠΕΚ- Κ.Φ.µε συναρχηγούς τους Πλαστήρα-Βενιζέλο). και του Ε.Σ. (στον οποίον 

είχαν προσχωρήσει πολιτευτές της κεντρώας παράταξης, µεταξύ αυτών και ο Γεώργιος 

Παπανδρέου, για τον οποίο η «Μ» δηµοσιεύει βιτριολικές γελοιογραφίες).   612

Τον Ε.Σ. υποστήριξαν παραδοσιακές εφηµερίδες της βενιζελικής παράταξης: «Τα Νέα» και 

«Το Βήµα» στην Αθήνα και ο «Ελληνικός Βορράς» στη Θεσσαλονίκη.  Αντιθέτως η 613

«Μακεδονία» έµεινε πιστή στην κεντρώα της γραµµή, όπως φαίνεται και από τα πρωτοσέλιδα των 

 «Μ» 22.4.1952604

  Νικολακόπουλος, ό.π., σ.158605

 «Μ» 12.8.1952 «Η κυβέρνησις θα ζητήση την Δευτέραν ανανέωσιν της εµπιστοσύνης της Βουλής» ,, «Θεωρείται 606

βεβαία η συγκέντρωσις της απαιτούµενης πλειοψηφίας» .

 Νικολακόπουλος, ό.π.607

 Βλ. τις δηλώσεις Πιουριφόι στο φύλλο της εφηµερίδας «Ακρόπολις» 19.8.1952608

 Νικολακόπουλος ό.π.,σ. 158609

 Δαφνής ό.π., σ. 508. 610

 Νικολακόπουλος ό.π., σ.160611

 Η «Μακεδονία» παρουσιάζει τον Παπανδρέου άλλοτε ως κλητήρα (25.10.1952), άλλοτε ως οδαλίσκη (29.10.1952) και 612

άλλοτε ως διασκεδαστή (30.10.1952) του Παπάγου

 Όπως αναφέρει ο Λιναρδάτος (2009, ό.π. σ. 306) από τα τέλη του 1949, ο Μαρκεζίνης µε τη βοήθεια και του 613

αµερικάνου επιτετραµένου Γιοστ και άλλων παραγόντων, όπως και οι εκδότες των καθηµερινών εφηµερίδων «Το Βήµα» 
και «Τα Νέα», Δηµ. Λαµπράκης, «Καθηµερινή», Γ. Βλάχος και «Εστία» Αχ. Κύρρου, προετοίµαζε συστηµατικά το νέο 
κόµµα, τον Ελληνικό Συναγερµό. Η παραίτηση του Παπάγου ήταν µέρος του σχεδίου. 
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ηµερών. Μάλιστα, για να στηρίξει την προσπάθεια των κοµµάτων του Κέντρου ο εκδότης της, 

Ιωάννης Βελλίδης κατέβηκε για πρώτη και µοναδική φορά υποψήφιος βουλευτής, στο σχήµα 

ΕΠΕΚ- Κ.Φ., ο ίδιος µε το Κόµµα Φιλελευθέρων.  Ο εκδότης δεν προέβαλε καθόλου την 614

υποψηφιότητά του µέσα από την εφηµερίδα του,  αντιθέτως συνέχισε να  προβάλλει τον 615

προεκλογικό αγώνα όλων των συνυποψηφίων του, καθώς και απόψεις αντιπολιτευτικές προς τον 

«Συναγερµό». Ενδεικτικός είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος  

«Ο Συναγερµός δεν είνε κόµµα αλλά οργανωµένη συνωµοσία διεκήρυξε χθες ο κ. 

Ρέντης. ‘’Δικαίως τον φοβείται ο λαός’’»  ενώ στις εσωτερικές σελίδες, το ίδιο θέµα 616

τιτλοφορείται (χωρίς εισαγωγικά στο πρωτότυπο, αν και πρόκειται για απόσπασµα από 

την οµιλία του ίδιου υπουργού) «Όλα τα προοδευτικά στοιχεία του τόπου 

συντάσσονται µε τα κόµµατα του Κέντρου. Με την δεξιάν οι οπαδοί της δικτατορίας».  

Την ηµέρα του πολιούχου αγίου, δηµοσιεύεται µια απεικόνιση του Αγίου Δηµητρίου µε την 

υπαινικτική λεζάντα: «Η Θεσσαλονίκη εις κάθε καταιγίδα έχει τους προστάτας της», ενώ ακριβώς 

δίπλα δηµοσιεύονται τα σκίτσα του Πλαστήρα και του Βενιζέλου µε τον τίτλο: «Οι ηγέται του 

Κέντρου οµιλούν προς τον λαόν δια της «Μακεδονίας».  Από τις εκλογές αναδείχθηκε ο Παπάγος 617

στην εξουσία, µε 49.2% έναντι 34,2% που συγκέντρωσε ο συνασπισµός ΕΠΕΚ- Φιλελευθέρων,  618

αλλά από το αρχείο της «Μακεδονίας» λείπουν τα φύλλα του Νοεµβρίου, µε αποτέλεσµα να µην 

γνωρίζουµε το πως η εφηµερίδα παρουσίασε το οδυνηρό για τον κεντρώο χώρο αποτέλεσµα. 

!

 Όπως φαίνεται από τα εκλογικά αποτελέσµατα, που είναι προσβάσιµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://614

pergamos.lib.uoa.gr/dl/read?pid=uoadl:232845&hint=1.00&childId=30 ο εκδότης έλαβε 32.407 ψήφους, 

και ήρθε 7ος στον συνδυασµό του, µε τον πρώτο σε σταυρούς να λαµβάνει 32.619 και τον τελευταίο 32.342.

 «Μ» 25.10.1952 «Έκλεισαν οι συνδυασµοί του δηµοκρατικού κέντρου Αθηνών- Θεσσαλονίκης». Η εφηµερίδα 615

γνωστοποιεί ότι «Κατ΄ ασφαλείς νυκτερινάς πληροφορίες µας, έκλεισεν απόψε ο συνδυασµός της ενώσεως των κοµµάτων 
Κέντρου της Θεσσαλονίκης. Ο συνδυασµός, οριστικοποιηθείς απετελέσθη εκ των κάτωθι: Λ. Ιασονίδης, Γ. Μπακατσέλος, 
Μ. Πατρίκιος, Κ. Μπέλας, Στ. Τσιαπάρας, Λ. Καραµανούνας, Αντ. Ανωγειανάκης, Ι. Βελλίδης, Α. Σβώλος, Γ. 
Καραγκιόζης, Αθ. Τανούλας, χ. Τσώχος, Ν. Γεωργιάδης, Ι. Παπαηλιάκης, Ι. Σπηλιωτόπουλος και Δ. Ζάννας. Είναι η 
πρώτη και µοναδική φορά κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα που δηµοσιεύεται το όνοµα του Ι. Βελλίδη.

 «Μ» 23.10.1952 «Το κέντρον ανεκοίνωσεν άλλους 10 συνδυασµούς»616

 «Μ» 26.10.1952617

 Νικολακόπουλος, ό.π., σ.165618

http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/read?pid=uoadl:232845&hint=1.00&childid=30
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΓΟΥ  

 Μετά τις εκλογές του 1952 ήταν φανερό ότι η θριαµβευτική επικράτηση του «Συναγερµού» 

και η δηµιουργία σταθερής µονοκοµµατικής κυβέρνησης ήταν πολιτική κατεύθυνση µε 

µακροχρόνια προοπτική.  Παρόλα αυτά, σχεδόν από την πρώτη µέρα η αντιπολίτευση άρχισε να 619

σφυροκοπά την κυβέρνηση και ταυτόχρονα να επιχειρεί να ενώσει τις δυνάµεις της. Αυτές οι δύο 

τάσεις αποτυπώνονται ξεκάθαρα στα πρωτοσέλιδα της «Μ».   620

5.1 Αντιπολίτευση στον Παπάγο 

 Την περίοδο που εξετάζεται στην ενότητα που ακολουθεί δεν πραγµατοποιούνται γενικές 

εκλογές, παρα µόνο δύο επαναληπτικές και µια αναπληρωµατική εκλογή, η πρώτη εκ των οποίων 

δυο µήνες µετά τη νίκη του Παπάγου στις βουλευτικές εκλογές,  καθώς και δηµοτικές εκλογές. 621

Στο µεταξύ, το 1953 η δύναµη των κοµµάτων στο κοινοβούλιο άλλαξε, µε µετακινήσεις βουλευτών 

και στελεχών, από το ένα κόµµα στο άλλο και δηµιουργία νέων πολιτικών κοµµάτων.  H 622

αντιπολίτευση ανέβασε ψηλά στην αντιπολιτευτική της ατζέντα το θέµα της ενοποίησης της 

ιδιωτικής Τράπεζας Αθηνών µε την Εθνική Τράπεζα, που οδηγούσε την ιδιωτική οικονοµία σε 

έµµεση εξάρτηση από το κράτος.  Την ίδια τακτική ακολούθησε φυσικά και η «Μ», µε σειρά 623

πρωτοσέλιδων δηµοσιευµάτων.  Παράλληλα, η εφηµερίδα συνέχισε να προβάλλει τις απόψεις της 624

αντιπολίτευσης, κυρίως όµως του Σοφοκλή Βενιζέλου. Με αφορµή τη λειτουργία γραφείων του 

Κόµµατος των Φιλελευθέρων στη Θεσσαλονίκη, ο Σ. Βενιζέλος µε άρθρο του «ειδικώς γραφέν δια 

 ό.π., ό.π. σ.179 619

 Βλ. για παράδειγµα «Μ» 12.12.1952. Τρεις εβδοµάδες µετά της εκλογές η εφηµερίδα προτάσσει στο πρωτοσέλιδο τον 620

τίτλο: «Ενιαίος πολιτικός οργανισµός τα κόµµατα του κέντρου» µε υπέρτιτλο «Διατηρούν τυπικώς την αυτοτέλειάν των» 
και παράλληλα ενηµερώνει τους αναγνώστες για την αναπληρωµατική εκλογή της Θεσσαλονίκης, στις 18 Ιανουαρίου.

 Στην αρχή του 1953 πραγµατοποιήθηκαν επαναληπτικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη . Βλ. «Μ» 7.1.1953 «Έντονος ο 621

προεκλογικός αγών». Η εφηµερίδα προβάλλει την προεκλογική κίνηση κατά κύριο λόγο των φιλελεύθερων υποψηφίων 
(Ζάννα, Σκούρα, Βασιλικού κλπ).

 Όπως αναφέρει ο Νικολακόπουλος (ό.π., σ.183) στις 10 Ιουλίου ο Γ. Καρτάλης µαζί µε πέντε βουλευτές της ΕΠΕΚ 622

ίδρυσε το Δηµοκρατικό Κόµµα. Βλ. επίσης «Μ» 1.2.1953 «Διεσπάσθησαν οι παπαγικοί», «Ο κ. Παπανδρέου 
ανακηρύσσεται αρχηγός της οµάδας των αποστατών», «Μ» 4.3.1953 «Κατόπιν αποφάσεως του κ. 
Πλαστήρα» (υπέρτιτλος) «Διεγράφησαν εκ των τάξεων της ΕΠΕΚ οι Καρτάλης, Αλαµανής & Ασκούτσης», «Διότι 
ηρνήθησαν να αποκηρύξουν δηµοσιεύµατα κατά του αρχηγού των. 

 Νικολακόπουλος. ό.π., σ.180623

 «M» 9.1.1953 «Ιδιωτικόν τραπεζιτικόν µονοπώλιον δηµιουργεί η συγχώνευσις των τραπεζών», «M» 13.1.1953 624

«Πραξικόπηµα χαρακτηρίζει το κόµµα των Φιλελευθέρων την συγχώνευσιν των τραπεζών», «Μ» 24.1.1953 «Η 
αντιπολίτευσις αναλαµβάνει έντονον αγώνα κατά των δικτατορικών τάσεων του Συναγερµού»
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την Μακεδονία» που τιτλοφορείται «Αυτοτελής πολιτική πορεία» αναφέρεται στην πορεία και τις 

αξίες του κόµµατος των Φιλελευθέρων.  Η εφηµερίδα θα προβάλλει τις θέσειςτου  για τα 625

φορολογικά µέτρα που δηµιούργησαν «Κατάστασιν χειροτέραν της κατοχής» (ο τίτλος χωρίς 

εισαγωγικά στο πρωτότυπο, αν και πρόκειται για αποστροφή του λόγου που έβγαλε ο Βενιζέλος 

στο Ηράκλειο)  και τις ανακατατάξεις στις ένοπλες δυνάµεις.  Η υποτίµηση της δραχµής κατά 626 627

100%, αλλά και η γενικότερη οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης, επιδείνωσε την κατάσταση των 

ασθενέστερων οικονοµικά τάξεων και είχε ως συνέπεια την ενίσχυση των κοινωνικών και 

οικονοµικών διαστάσεων, που έτσι κι αλλιώς ενυπήρχαν στην πολιτική πόλωση.  Πόλωση η 628

οποία αποτυπώθηκε στα πρωτοσέλιδα της «Μ», που επί τέσσερις µήνες δηµοσίευε αλλεπάλληλα 

πρωτοσέλιδα µε σκληρή κριτική απέναντι στην κυβέρνηση για την οικονοµική της πολιτική.   629

Παράλληλα, η εφηµερίδα έδωσε το βήµα στους αρχηγούς του Κ.Φ. και της ΕΠΕΚ για να 

αναπτύξουν µέσα από άρθρα τους τις θέσεις τους κατά του Παπάγου.  Όπως αποτυπώνεται στα 630

πρωτοσέλιδα της εφηµερίδας, η αντιπολίτευση από τη µια κινούταν σε θεσµικό επίπεδο,  από την 631

άλλη προετοίµαζε την «ανατροπήν από το πεζοδρόµιο», εστιάζοντας την κριτική της στην αύξηση 

του κόστους διαβίωσης των µεσαίων στρωµάτων.  Όταν ξέσπασε κύµα απεργιακών 632

 «Μ» 22.3.1953. 625

 «Μ» 27.3.1953 626

 «Μ» 17.4.1953 «Η αντιπολίτευσις καταδικάζει τας κοµµατικάς επεµβάσεις εις τας ενόπλους µας δυνάµεις», «Μ» 627

14.5.1953 «Η κυβέρνησις δηµιουργεί κοµµατικόν στρατόν τονίζουν οι φιλελεύθεροι»

 Νικολακόπουλος ό.π., σ:180628

 Βλ. Ενδεικτικά «Μ» 15.3.1953, «Ο κ. Παπάγος προσπαθεί να καλύψη τας ευθύνας της κυβερνήσεως δια την 629

οικονοµικήν εξαθλίωσιν», «ενώ παρέλαβε πραγµατικόν ισοζύγιον ισχυρίζεται ότι ήτο τούτο εικονικόν» , «Μ» 19.3.1953 
«Καθαρά αντιλαϊκά χαρακτηρίζει ο κ. Πλαστήρας τα φορολογικά µέτρα», «Θα εντείνουν την αναταραχήν και θα 
οδηγήσουν εις αδιέξοδον. Η ρίζα του κακού ευρίσκεται, υποστηρίζει, εις το ύψος των στρατιωτιικών δαπανών» .

 «Μ» 20.3.1953 «Η µόνη ορθή λύσις», «Μ» 21.3.1953, «Δυσβάστακτον το βάρος»630

 «Μ» 14.4.1953 «Ο κ. Βενιζέλος ανέρχεται την 11 πµ εις τα Ανάκτορα. Ο κ. Παπανδρέου ζητεί την παραίτησιν του κ. 631

Μαρκεζίνη», «Μ» 13.6.1953 «Η δυσαρµονία κυβερνήσεως και λαού πρέπει να απασχολήση τον βασιλέα», µε υπότιτλο 
«Παρεβιάσθησαν το Σύνταγµα και οι κοινοβουλευτικοί θεσµοί», «Η Βουλή εκλείσθη πραξικοπηµατικώς δια να µη 
λογοδοτήση ο κ. Μαρκεζίνης»

 «Μ» 16.5.1953 «Αυξάνουν την εξαθλίωσιν του λαού και οδηγούν την χώρα εις αδιέξοδον τα οικονοµικά µέτρα της 632

κυβερνήσεως» , «Εξυπηρετούν ωρισµένα συµφέροντα και πλήττουν τας λαϊκάς τάξεις. Αι αυξήσεις των βασικών ειδών θα 
υπερβούν συντόµων τα 50-60%», «Μ» 24.5.1953 «Αίσθηµα οικονοµικής αγωνίας γεννούν τα κυβερνητικά µέτρα», «Μ» 
29.5.1953 «Απελπιστική καθίσταται η θέσις των εργαζοµένων»,»Μ» 30.5.1953 «Απόγνωσις εις την ύπαιθρον, 
αγανάκτησις εις τας πόλεις», «Μ»15.6.1953 «Διεψεύθησαν όλαι αι κυβερνητικαί επαγγελίαι, διαγράφεται σαφής κίνδυνος 
οικονοµικής καταρρεύσεως, οξύτεραι λαϊκαί εκδηλώσεις δέον να αναµένωνται». Στο ίδιο φύλλο δηµοσιεύεται 
ανακοίνωση των Φιλελευθέρων και δηλώσεις του Πλαστήρα. 
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κινητοποιήσεων  η «Μ» δηµοσίευσε συνολικά δεκατέσσερα άρθρα, υπό τον γενικό τίτλο «Τώρα 633

που απέτυχεν ο Συναγερµός», µε την υπογραφή πολιτικών αρχηγών του κεντρώου και 

φιλελεύθερου χώρου (Πλαστήρα,  Βενιζέλου,  Σβώλου,  Παπανδρέου,  Καρτάλη ), 634 635 636 637 638

υπουργών κεντρώων κυβερνήσεων και πολιτικών στελεχών του ευρύτερου πολιτικού χώρο 

(Γόντικα,  Χατζηγιάννη,  Αλλαµανή,  Κασιµάτη,  Ζίγδη,  Πολίτη,  ναυάρχου 639 640 641 642 643 644

Σακελλαρίδη,  στρατηγού Ζέρβα,  Σπάη ). Όλοι οι παραπάνω µπορούµε να εικάσουµε µε 645 646 647

σχετική ασφάλεια ότι ήταν συνοµιλιτές αν όχι προσωπικοί φίλοι του εκδότη, στοιχείο που 

υποδηλώνει τις προσβάσεις, ενδεχοµένως και την επιρροή του σε πρόσωπα που το προηγούµενο 

δάστηµα άσκησαν πολιτική εξουσία. Μετά τη δηµοσίευση αυτής της σειράς των άρθρων η ατζέντα 

της εφηµερίδας άλλαξε αιφνιδίως, µε τον θάνατο του Πλαστήρα, τον οποίον η «Μ» χαρακτηρίζει 

«τον ηρωϊκότερον στρατιώτην», «αδάµαστον λαϊκόν ηγέτην», «εθνικό ήρωα» τον οποίο η 

 «Μ» 10.6.1953 «Οι εργαζόµενοι εκδηλώνουν την αγανάκτησίν των δια την αντιλαϊκήν πολιτικήν της κυβερνήσεως», 633

«Μ» 13.6.1953 «Επέτυχεν η απεργία εις την Θεσσαλονίκη παρά τας παντοειδείς πιέσεις και απειλάς», «Δεκάδες χιλιάδων 
εργαζοµένων διεδήλωσαν την αγανάκτησίν των κατά της κυβερνήσεως», «Μ» 2.7.1953 «Η κυβέρνησις µετέρχεται παν 
µέτρον. Υπό το κράτος απειλών και βίας οι δηµόσιοι υπάλληλοι της Βορείου Ελλάδος δεν κατέρχονται εις απεργίαν», 
«Ηπειλήθηκσαν µε απόλυσιν όσοι θα µετείχον αυτής. Εις την λοιπήν χώραν πραγµατοποιείται η 48ωρος. Απειλητικαί 
διαταγαί του κ.Παπάγου» .

 «Μ» 1.7.1953 «Κόλασις αγωνίας»634

 «Μ» 2.7.1953635

 «Μ» 4.7.1953 «Αντί των θαυµάτων πλήρης αποτυχία»,636

 «Μ» 5.7.1953637

 «Μ» 7.7.1953 «Αντίθετοι των υποσχέσεων όλαι αι πραγµατοποιήσεις»,638

 «Μ» 8.7.1953 «Ας παραµερίση αξιοπρεπώς πρωτού φθείρη το κύρος του».639

 «Μ» 9.7.1953 «Συµφορά δια τους αγρότας η πολιτική επί του σιτικού»640

 «Μ» 9.7.19953 «Προς κατάρρευσιν»641

 «Μ» 15.7.1953 «Ουδέποτε η εξαθλίωσις ήτο τόσο πλησίον µας»,642

 «Μ» 16.7.1953 «Προς αποφυγή του χάους»,643

 «Μ» 18.7.1953 «Καταστρεπτικοί αντίκτυποι»644

 «Μ» 22.7.1953 «Απαιτείται προ παντός άλλου κοινή οικονοµική πολιτική»,645

 «Μ» 23.7.1953 «Πανεθνική ένωσις». Σηµειωτέον ότι ο ιδρυτής του ΕΔΕΣ είχε συνεργαστεί µε το ΚΦ το 1950. Ο 646

Βελλίδης φέρεται να είχε καλές σχέσεις µαζί του, βοηθώντας τον οικονοµικά. (Βλ. Παράρτηµα, συνέντευξη Βουργουτζή)

 «Μ» 26.7.1953 «Αλλόφρονα µέτρα».647
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εφηµερίδα «Μακεδονία» δεν θα λησµονήσει ποτέ.  648

Στο πεδίο των πολιτικών ισορροπιών, η επικείµενη επαναληπτική εκλογή στον Έβρο βρήκε 

τις δυνάµεις του κέντρου διασπασµένες, όπως φαίνεται από τα πρωτοσέλιδα της «Μ». . Μετά την 649

επαναβεβαίωση της ισχύος του Ε.Σ. και σε αυτή την εκλογική αναµέτρηση, οι κεντρώες δυνάµεις 

συσπειρώθηκαν γύρω από το Κ.Φ.  Μετά το τέλος της προεκλογικής περιόδου, η «Μακεδονία» 650

επέστρεψε στη συνήθη της γραµµή, αφενός εστιάζοντας στην ανάγκη ενότητας του κεντρώου 

χώρου και αφετέρου συνεχίζοντας την αντιπολιτευτική της γραµµή και καταγγέλλοντας την 

κυβέρνηση Παπάγου για ασυδοσία  

«Ασύδοτον εξουσίαν παρέχει εις τον υπουργόν συντονισµού ο νόµος περί ξένων 

κεφαλαίων»  «Πλήρης ασυδοσία συνάψεως µυστικών συµφωνιών µετά των ξένων 

κεφαλαίων. Ουδεµία δηµοκρατική χώρα εχορήγησε ποτέ εις υπουργόν τόσον 

απεριόριστα δικαιώµατα»,   651

αυθαιρεσίες στην τοπική αυτοδιοίκηση,  

«Εις ολόκληρον τον νοµόν Θεσσαλονίκης επαύθησαν πολλοί δηµοτικοί και κοινοτικοί 

σύµβουλοι ως ανήκοντες εις την ΕΔΑ!», «Ο Συναγερµός ούτω θα µεταβάλη υπέρ 

αυτού την σύνθεσιν των δηµοτικών συµβουλίων».  «Θα παυθούν οι θεωρούµενοι 652

αριστεροί δηµοτικοί και κοινοτικοί σύµβουλοι εις ολόκληρον την Βόρειαν Ελλάδα. 

Αντικαταστάται θα ληφθούν κατά την σειράν επιτυχίας των εκ της Ηνωµένης 

Παρατάξεως. Ως εφαρµογήν φαυλοκρατικών µεθόδων χαρακτηρίζουν το µέτρον οι 

 «Μ» 29.7.1953648

 Βλ. για παράδειγµα «Μ» 18.9.1953 «Τα τρία κόµµατα επιµένουν εις χωριστούς υποψηφίους», «Μ» 29.9.1953 «Οι 649

Φιλελεύθεροι πρώτον και κύριον κόµµα της αντιπολιτεύσεως» αναφέρει ο τίτλος, συγκρίνοντας τις επιδόσεις του Κ.Φ. 
έναντι των άλλων κοµµάτων του κεντρώου χώρου (ΕΠΕΚ, Δηµοκρατικό Κόµµα και ΕΔΑ) ενώ µόνο στον υπότιτλο 
διαβάζουµε το αποτέλεσµα των εκλογών, ότι δηλαδή «Ο Ελληνικός Συναγερµός υπέστη µείωσιν, µη επιτυχών την 
απόλυτων πλειοψηφίαν»

 «Μ» 30.9.1953 «Βουλευταί και στελέχη της ΕΠΕΚ προσχωρούν εις τους Φιλελευθέρους», «Ο Συναγερµός δεν 650

διαθέτει πλέον την απόλυτον πλειοψηφίαν του λαού», «Μ» 10.10.1953 «Συνενόησιν του δηµοκρατικού κόσµου 
συνιστούν εις την ηγεσίαν των, στελέχη της ΕΠΕΚ και του Δηµοκρατικού», «Και δηµιουργία ενιαίας αντισυναγερµικής 
παρατάξεως», «Προσχωρήσεις εις τους Φιλελευθέρους», «Μ» 3.11.1953 «Η αναξιότης των κυβερνώντων, διεκήρυξεν ο 
κ. Παπανδρέου, έφερε τον λαόν εις εξαθλίωσιν», «Προσκλητήριον ενότητας των Δηµοκρατών»

 «Μ» 17.10.1953 651

 «Μ» 23.10.1953 652



A  133

Φιλελεύθεροι».   653

και οικονοµικό στραγγαλισµό των εργαζόµενων τάξεων:  

«Συνέτριψεν οικονοµικώς τας εργαζόµενας τάξεις η κυβερνητική πολιτική»,»Η 

αντιπολίτευσις αποδεικνύει δια στοιχείων τα καταστρεπτικά αποτελέσµατα αυτής».   654

Η αναπληρωµατική εκλογή στο νοµό Θεσσαλονίκης έδωσε νέα αφορµή για δηµιουργία 

προεκλογικού κλίµατος, το οποίο αποτυπώθηκε στα πρωτοσέλιδα της «Μ» που επιχείρησε να 

δηµιουργήσει κλίµα νίκης. Για παράδειγµα κατά την επίσκεψη του Βενιζέλου στη Λέσχη 

Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης έκανε λόγο για «Μεγαλειώδη υποδοχή», ενώ τονίζει ότι «Μόνον το 

κέντρον εγγυάται ευηµερίαν και ελευθερίαν», άποψη που φαίνετια να είναι της ίδιας της 

εφηµερίδας, καθώς στο πρωτότυπο είναι εκτός εισαγωγικών, αν και πρόκειται για το λόγο που 

εκφώνησε ο Παπανδρέου στα Κουφάλια.  Πλησιάζοντας προς τις εκλογές η «Μ» κάνει ακόµα πιο 655

ξεκάθαρη την πολιτική της τοποθέτηση:  

«Ο Συναγερµός εξηπάτησε τον λαόν και επέβαλεν αφόρητον τυραννίδα», «Οι εκλογείς 

δια της ψήφου των θα εγείρουν φραγµόν εις την καταστρεπτικήν δια την χώραν 

πολιτικήν του».  656

Τις τελευταίες µέρες του προεκλογικού αγώνα η εφηµερίδα δηµοσιεύει σε εσωτερικές σελίδες ή 

στο πρωτοσέλιδο βινιέτες µε συνθήµατα όπως:  

«Πολίται σκεφτείτε πως εζούσατε όταν εκυβερνούσε το Κέντρο και πως ζήτε 

σήµερον», «Σήµερον θα φανή αν αξίζωµεν να ζώµεν ως άνθρωποι ελεύθεροι εις µίαν 

δηµοκρατίαν». «Ποτέ άλλοτε δεν ενέσκηψε εις την Ελλάδα τοιαύτη αναίσχυντος 

φαυλοκρατία. Μαυρίστε την», «Ο Συναγερµός συνέτριψε τον πολίτη µε τα 

αλλοπρόσαλλα µέτρα του. Εκδικηθήτε».   657

 «Μ» 24.10.1953653

 «Μ» 28.11.1953 654

 «Μ» 15.1.1954 655

 «Μ» 19.1.1954 Η εφηµερίδα δηµοσιεύει µήνυµα «Προς τους εκλογείς περιφερείας Θεσσαλονίκης» προσπαθώντας να 656

αντικρούσει τη φοβική επιχειρηµατολογία του Συναγερµού περί του «κινδύνου» εκλογής του υποψηφίου της ΕΔΑ στις 
αναπληρωµατικές εκλογές

 «Μ» 24.1.1954 «Ο Λαός εκλέγει µεταξύ ελευθερίας και τυραννίδος ζωής και εξαθλιώσεως, προόδου και σκότους», 657

«Νίκη του Κέντρου θα αποτελέση φραγµόν εις τα αντιλαϊκά σχέδια του Συναγερµού»
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Πάντως η ρητορική της «Μακεδονίας» δεν ήταν αρκετή για να δηµιουργήσει δυναµική που να 

ανατρέψει τους συσχετισµούς στην περιοχή κυκλοφορίας της. Στο νοµό Θεσσαλονίκης όπου 

πραγµατοποιήθηκαν οι επαναληπτικές εκλογές επικράτησε και πάλι ο «Συναγερµός». Ωστόσο, η 

εφηµερίδα παρουσιάζει το εκλογικό αποτέλεσµα όχι ως νίκη του Ε.Σ,. αλλά ως αύξηση των 

δυνάµεων του Κέντρου.  658

 Στη συνέχεια, η κυβέρνηση παρουσίασε έναν νέο εκλογικό νόµο, ένα ακραίο πλειοψηφικό 

σύστηµα, που αποτύπωνε τις ηγεµονικές τάσεις του «Συναγερµού»,  κάτι που η αντιπολίτευση, 659

και συνακόλουθα η «Μ», ερµήνευσε ως προετοιµασία δικτατορίας.  Σε κάθε περίπτωση νέος 660

εκλογικός νόµος θεωρήθηκε προµήνυµα εκλογών, κάτι που ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά της 

αντιπολίτευσης.  

5.2 Προσπάθεια ενοποίησης του Κέντρου 

 Από το 1953 προκύπτουν ανακατατάξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης, µε αποχωρήσεις 

βουλευτών από την ΕΠΕΚ,  και επιστροφή του Γ. Παπανδρέου στο Κόµµα Φιλελευθέρων.  661 662

Είναι χαρακτηριστική µια γελοιογραφία των ηµερών στην οποία απεικονίζονται οι Βενιζέλος και 

Παπανδρέου, έχοντας αντί για σώµα ένα βουνό και δίνοντας τα χέρια τα δύο βουνά σµίγουν, ενώ ο 

 «Μ» 26.1.1954 «Εµειώθησαν αι ψήφοι του Συναγερµού και ηυξήθησαν µεγάλως αι του Κέντρου», «Μ» 27.1.1954 658

εκτιµά ότι µετά την αναµέτρηση της Κυριακής «Στερεούται η συνεργασία Φιλελευθέρων και ΕΠΕΚ»

 Νικολακόπουλος, ό.π., σ.182659

Βλ. «Μ» 24.2.1954 «Προετοιµασίαν δικτατορίας και αλλοίωσιν των δηµοκρατικών µας παραδόσεων σηµαίνει ο 660

εκλογικός νοµός», «Δυσφορία και µεταξύ των κυβερνητικών», «Μ» 27.2.1954 «Οι Φιλελεύθεροι καταγγέλουν εις τον 
λαόν και τους λαούς των συµµάχων δηµοκρατιών την επιβουλήν εναντίον της δηµοκρατίας» µε υπότιτλο «Η 
αντιπολίτευσις ηνωµένη και δι όλων των µέσων θα αντιµετωπίση την επιχειρούµενην ανωµαλίαν», «Επροτάθη µεταξύ 
άλλων η ανάληψις κοινού αγώνος όλων ανεξαιρέτως των αντισυναγερµικών κοµµάτων», «Μ» 12.3.1954 «Οι 
Φιλελεύθεροι καταγγέλουν την κυβέρνησιν ενώπιον της διεθνούς κοινής γνώµης ως οδηγούσαν την χώραν εις περίοδον 
ανωµαλίας», «Μ» 13.3.1954 «Ο κ. Σοφ. Βενιζέλος επισηµαίνει εις τον λαόν την απειλή κατά των ελευθεριών της χώρας», 
«Το εκλογικόν είναι συµπλήρωσις σειράς µέτρων προς επιβολή ολοκληρωτικού καθεστώτος», «Μ» 19.3.1954,»Ο 
Συναγερµός καταγγέλλεται ως υποσκάπτων τα θεµέλια του πολιτεύµατος της χώρας».

 «Μ» 3.5.1953 «Απεχώρησαν εκ της ΕΠΕΚ οι δώδεκα διαφωνήσαντες»661

«Μ» 5.5.1953, «Οι παπανδρεϊκοί συγχωνεύονται εις το κόµµα των Φιλελευθέρων» µε υπότιτλο «Οι δύο ηγέται 662

θεωρούνται συναρχηγοί. Θα ακολουθήσουν και άλλαι προσχωρήσεις πιθανώς δε και των διαφωνούντων της ΕΠΕΚ».
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Παπάγος εµφανίζεται να είναι πανικόβλητος.  Με αφορµή δε τα εγκαίνια των νέων γραφείων της, 663

η ‘’Μακεδονία» προβάλλει τις θέσεις όχι µόνο του Βενιζέλου,  αλλά και του Παπανδρέου.  664 665

Ήδη από την άνοιξη του 1954 οι εξελίξεις είχαν αρχίσει να διαµoρφώνουν ευνοϊκές 

συνθήκες για τη δηµιουργία ενός αντισυναγερµικού µετώπου.  Έτσι, σε συνέντευξή του στη «Μ» 666

ο Γ. Παπανδρέου δηλώνει ότι: «Οι Φιλελεύθεροι διεκδικούν την διαδοχήν του Συναγερµού».  667

Μερικές µέρες αργότερα, πραγµατοποιείται το 1ο µεταπολεµικό συνέδριο του Κόµµατος των 

Φιλελευθέρων και η «Μ» λειτουργεί ωσάν να ήταν κοµµατική εφηµερίδα, διακυρύττοντας ότι: 

«Μοναδική πολιτική δύναµις των προοδευτικών Ελλήνων το κόµµα των Φιλελευθέρων».   668

Ενώ η εφηµερίδα διαβλέπει διαλυτικά φαινόµενα στον Ε.Σ.,  στην πραγµατικότητα αυτά 669

ενσκήπτουν στους κόλπους του Κόµµατος Φιλελευθέρων, καθώς ο Βενιζέλος αποφασίζει να 

αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική. «Οριστική η αποµάκρυνσις του κ. Σοφ. Βενιζέλου εκ της 

ενεργού πολιτικής», γνωστοποιεί η εφηµερίδα και την ίδια ώρα προσπαθεί να σώσει τα 

προσχήµατα, διακηρύσσοντας ότι είναι «Συµπαγείς και ηνωµένοι οι φιλελεύθεροι», και 

δηµοσιεύοντας «Μια επιστολή που θέτει τέρµα εις τας Συναγερµικάς φηµολογίας».  670

 Το φθινόπωρο του 1954 πραγµατοποιήθηκαν δηµοτικές εκλογές, στις οποίες η συνεργασία 

της ΕΔΑ µε το «Δηµοκρατικό Κόµµα Εργαζόµενου Λαού» του Γ. Καρτάλη συµπαρέσυρε µε τη 

«Μ» 7.5.1953. Η γελοιογραφία παραπέµπει σαφώς στη γνωστή παροιµία ότι µόνο βουνό µε βουνό δεν σµίγει. Αξίζει 663

να σηµειωθεί ότι λίγους µήνες πριν, όταν ο Παπανδρέου εγκατέλειψε το Κέντρο και συντάχθηκε µε τον Συναγερµό του 
Παπάγου η εφηµερίδα δηµοσίευε γελοιογραφία («Μ» 27.10.1952) µε τον Παπάγο στον ρόλο του Πασά και τον 
Παπανδρέου καθώς και άλλους προσχωρήσαντες µε τη στολή οδαλίσκης…

 «Μ» 19.5.1953, «Οι Φιλελεύθεροι τονίζει ο κ. Βενιζέλος είναι κόµµα πολιτικής ισορροπίας», «Θα επαναφέρει τους 664

απεσχισθέντας προ τα δεξιά ή προς τα αριστερά»

 «Μ» ό.π. Ο Παπανδρέου «επικρίνει δριµύτατα τα οικονοµικά µέτρα της κυβερνήσεως»665

 Νικλακόπουλος ό.π., σ.186666

 «Μ» 15.6.1954667

 «Μ» 25.6.1954668

 «Μ» 14.8.1954 «Διαλυτικά φαινόµενα εντός του Συναγερµού»,»Εξέφυγον από των χειρών του κ. Πρωθυπουργού ο 669

έλεγχος του φιλικού τύπο. Επιθέσεις κατά υπουργών και υπαινιγµοί σκανδάλων. Η πίεσις των βουλευτών δια ρουσφέτια. 
Παρακολουθείται µε αγωνία η κίνησις Μαρκεζίνη. Ανησχυχεί ο κ. Παπάγος». 

 «Μ» 2.9.1954 670
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δυναµική της και τις περισσότερες δυνάµεις της ΕΠΕΚ.  Το αποτέλεσµα των δηµοτικών εκλογών 671

κατέγραψε τη φθορά του Ε.Σ., αλλά αποτέλεσε και προσωπική ήττα του Γ. Παπανδρέου, που δεν 

υποστήριξε την αντισυναγερµική συνεργασία, σε αντίθεση µε τον Βενιζέλο. Την κρίση στους 

κόλπους των Φιλελευθέρων επισκίασε προσωρινά η κρίση στον «Συναγερµό», που είχε προκληθεί 

από την αποχώρηση της µαρκεζινικής πτέρυγας, λίγες ηµέρες πριν από τις δηµοτικές εκλογές.  

Η «Μ» συνέχιζε αφενός να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, είτε πρόκειται για 

θέµατα καθηµερινότητας είτε για εθνικά θέµατα  και αφετέρου να παρακολουθεί από κοντά τις 672

εξελίξεις που αφορούν στην ενοποίηση του χώρου του Κέντρου, όπου συνεχίζονταν οι 

διεργασίες.  Ο ρόλος της εφηµερίδας για τη συσπείρωση των δυνάµεων του χώρου αναγνωρίζεται 673

και σε µια επιστολή του Βενιζέλου προς την ‘’Μακεδονία’’» η οποία φανερώνει και την ιδιαίτερα 

φιλική σχέση του µε τον εκδότη Γιάννη Βελλίδη. Ως επίτιµος πρόεδρος των Φιλελευθέρων, ο 

Βενιζέλος εξηγεί τις προσπάθειές του για «δηµιουργία ενός ενιαίου πολιτικού οργανισµού από τα 

συγγενή προοδευτικά κόµµατα του κέντρου», τονίζει ότι «Εις τους ενισχυτάς των προσπαθειών µου 

προέχουσα θέσιν κατέχει η ‘’Μακεδονία’’ και αισθάνοµαι την υποχρέωσιν να σας ευχαριστήσω 

απείρως», ενώ υπογράφει «Με πολλήν αγάπην, Σοφοκλής Βενιζέλος».   674

 Όταν οι Σ. Βενιζέλος και Γ. Παπανδρέου περιοδεύουν µαζί στην Κρήτη η «Μ» προσπαθεί 

να δηµιουργήσει µια επίπλαστη εικόνα ενότητας,  καθώς σοβεί η κρίση στο εσωτερικό των 675

 Νικολακόπουλος, ό.π. σ.187. Τα τρία κόµµατα αποφάσισαν να προσδώσουν πολιτικό χαρακτήρα στις εκλογές, επιλογή 671

µε την οποία συµπαρατάχθηκαν τα περισσότερα στελέχη του Κ.Φ., παρά την άρνηση του προέδρου του κόµµατος, Γ. 
Παπανδρέου

 «M» 22.1.1955 «Εγκαταλείπονται εις την τύχην των τα παραγωγικά έργα της Μακεδονίας», «Παταγώδης η αποτυχία 672

της κυβερνήσεως εις το έργον ανασυγκροτήσεως της χώρας», «M» 23.1.1955 «Ανάστατοι όλοι οι βιοπαλαισταί εκ της 
αυξήσεως των ενοικίων», «Εφαρµόζεται το νέον ενοικιοστάσιον», Μ» 8.2.1955 «Συσσώρευσις κυβερνητικών σφαλµάτων 
οδήγησαν εις ναυάγιον το Κυπριακόν. Η αντιπολίτευσις επικρίνει τον άστοχον χειρισµόν», «Μ» 20.2.1955 «Εις βάρος του 
λαού οι νέοι περιορισµοί», «Προβλέπεται επιβάρυνσις του κόστους των εισαγοµένων ειδών, αύξησις του επιτοκίου του 
ελεύθερου δανεισµού και υψωτική επίδρασις επί του τιµαρίθµου»

 «M» 16.1.1955 «Ο ίδιος ο λαός απεφάσισε την ενοποίησιν και οι θέλοντες να ηγούνται αυτού οφείλουν να εκτελέσουν 673

την απόφασιν» Δηµοσεύονται επιστολές του Σ. Βενιζέλου, σχετικά µε την ενοποίηση της κοινοβουλευτικής 
αντιπολίτευσης, και του Γ. Παπανδρέου προς την ΕΠΕΚ για το θέµα της συνεργασίας.

 «Μ» 19.1.1955674

 «Μ» 26.1.1955 «Το σύνθηµα της ενότητος απ’ άκρου εις άκρος συγκλονίζει» το νησί675
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Φιλελευθέρων, σχετικά µε την πολιτική συνεργασιών.  Στις αρχές Φεβρουαρίου του 1955 676

υπογράφεται πρακτικό συνεργασίας µεταξύ ΕΠΕΚ και Κ.Φ., γεγονός για το οποίο πανηγυρίζει η 

«Μ».  Στο µεταξύ ο Μαρκεζίνης έχει δηµιουργήσει το δικό του κόµµα και η εφηµερίδα προβλέπει 677

αλληλοεξόντωση και ρήξη στο συναγερµικό στρατόπεδο.  Σε αυτό το πλαίσιο επανέρχεται το 678

αίτηµα της αντιπολίτευσης για εκλογές: 

«Διάλυσις της βουλής και εκλογαί το λαϊκόν αίτηµα. Κοινός έντονος αγών 

Φιλελευθέρων και ΕΠΕΚ κατά του Συναγερµού»,  «Εις κοινωνικήν αναταραχήν 679

οδηγεί την χώραν η πολιτική του Συναγερµού», «Δριµύν έλεγχον εις την βουλήν θα 

ασκήση η αντιπολίτευσις. Ουδέποτε είδεν η Ελλάς χειρότερας ηµέρας»  680

Οι πολιτικές διεργασίες συνεχίζονται και στο χώρο του Κέντρου, καθώς η ενότητα του χώρου 

επιδιώκεται µέσα από µια νέα διάσπαση: 

 «Εννέα φιλελεύθεροι βουλευταί και τρεις της ΕΠΕΚ θα είναι του λοιπού ανεξάρτητοι», 

«Αποβλέπουν , τονίζουν εις την δηµ ιουργίαν ενιαίου οργανισµού της 

αντιπολιτεύσεως».   681

Αρκετές ηµέρες πριν την επίσηµη ανακοίνωση δηµιουργίας του νέου κόµµατος, η «Μ» - που 

 «Μ» 31.1.1955 «Δεν εµπνέει εµπιστοσύνην η απλή συνεργασία» δηλώνει στην εφηµερίδα ο Βενιζέλος. «Μ» 1.2.1955 676

«Ο κ. Παπανδρέου εξηγεί διατί προτιµά την συνεργασίαν µόνον»

 «Μ» 8.2.1955 «Η ενότης της αντιπολιτεύσεως επραγµατοποιήθη. Το πρακτικόν συνεργασίας Φιλελευθέρων και 677

ΕΠΕΚ υπογράφη και δηµοσιεύθη. Συντονίζεται ο αγών των κοµµάτων»

 «Μ» 5.2.1955 «Μετά την ίδρυσιν του ‘’Κόµµατος Προοδευτικών’’ Αλληλοεξοντωτικός αγών παπαγικών- 678

µαρκεζινικών αναµένεται να εκδηλωθή». «Μ» 20.3.1955 «Η ενδοσυναγερµική ρήξις προσλαµβάνει διαστάσεις», «Ο κ. 
Κανελλόπουλος και η ‘’οµάς νέων’’ βάλλουν κατά του κ. Στεφανόπουλου και τον κατηγορούν επί ευθυνοφοβία»

 «Μ» 20.2.1955679

 «Μ» 6.3.1955 680

 «Μ» 31.3.1955681
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προφανώς έχει πληροφόρηση εκ των έσω- δηµοσιεύει τις σχετικές πληροφορίες  Στις 12 Απριλίου 682

µε οκτάστηλο υπογραµµισµένο τίτλο δύο σειρών η «Μ» ανακοινώνει ότι  

«Ο κ. Σοφ. Βενιζέλος ανήγγειλε την ίδρυσιν της ‘’Φιλελευθέρας Δηµοκρατικής 

Ενώσεως», «Και καλεί εις αυτήν τα εθνικόφρονα στοιχεία από όλα τα πολιτικά 

στατόπεδα της χώρας προς απολύτρωσιν του λαού από τον Συναγερµόν»   683

Βλέπουµε ότι η βενιζελική «Μ» κάθε άλλο παρά κριτικά αντιµετώπισε τη δηµιουργία της ΦΔΕ, 

παρόλο που το νέο κόµµα δηµιουργήθηκε ουσιαστικά από τη διάσπαση του ΚΦ. Οι µετακινήσεις 

βουλευτών προς τη ΦΔΕ µε ρυθµό τέτοιο, που σύντοµα η εφηµερίδα πληροφορεί ότι «η 

αξιωµατική αντιπολίτευσις περιήλθε εις τον κ. Βενιζέλον»,  και περιγράφει τις «θερµές λαϊκές 684

εκδηλώσεις» προς το πρόσωπο του αρχηγού του νέου κόµµατος,  που διακηρύσσει: «Εθνικός 685

κίνδυνος η παραµονή του Συναγερµού εις την αρχής».   686

Τα µέτωπα κριτικής προς την κυβέρνηση είναι κυρίως η οικονοµική πολιτική,  και η 687

υπόθεση του Ι.Δ.Ε.Α που συζητείται στη βουλή.  Παράλληλα η παρατεινόµενη ασθένεια του 688

Παπάγου δηµιουργεί προβλήµατα.  Σε όλα αυτά προστίθεται και η κόντρα Βενιζέλου- 689

Παπανδρέου στην οποία η εφηµερίδα προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες, αν και επιλέγει να 

αναδείξει ως κύριο τίτλο το ότι «Ο κ. Βενιζέλος επιτίθεται κατά του κ. Γ. Παπανδρέου», «Τον 

 «Μ» 7.4.1955 «Ο κ. Βενιζέλος θα ηγηθεί της νέας κινήσεως προς την ενοποίησιν», «Μ» 10.4.1955 «Νέον πολιτικόν 682

οργανισµόν, την ‘’Φιλελευθέραν Δηµοκρατικήν Ένωσιν’’ συνιστά ο κ. Σοφ. Βενιζέλος». Η εµφάνιση της ΦΔΕ συνέπεσε 
χρονικά µε την έναρξη του ενόπλου αγώνα της ΕΟΚΑ στην Κύπρο. Ήδη από τα µέσα Δεκεµβίου είχε σηµειωθεί µια 
αρνητική εξέλιξη, µε την άρνηση της ΓΣ του ΟΗΕ να συζητήσει την ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό. Το συσχετισµό 
των δύο γεγονότων υπαινίσσεται ο Γρ. Δαφνής στο Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος 1894-1964, Αθήνα, Ίκαρος 1970, σ. 
523, αναφέροντας ότι «εχρειάζετο µια νέα φωνή η οποία να προσφέρη εις τον απελευθερωτικόν αγώνα των Κυπρίων 
βοήθειαν εκ µέρους της Ελλάδος ικανή να τον οδηγήσει εις θετικά επιτεύγµατα». Η µετέπειτα συνεργασία Βενιζέλου- 
Γρίβα, ενισχύει την παραπάνω συσχέτιση.

 «Μ» 12.4.1955683

 «Μ» 27.4.1955684

 «Μ» 28.4.1955685

 «Μ» 30.4.1955686

 Βλ. ενδεικτικά «Μ» 28.4.1955, Καθολική εξέγερσις και κατακραυγή δια τα υπέρογκα φορολογικά βάρη»687

 Βλ. ενδεικτικά «Μ» 25.5.1955 «Ο Ι.Δ.Ε.Α υπάρχει και κινείται µε αρχηγόν και επιτροπήν καταγγέλει η 688

αντιπολίτευσις»

 «Μ» 11.6.1955 «Διάβηµα της αντιπολιτεύσεως προς τον ανώτατον άρχοντα», «Η παρατεινόµενη ασθένεια του κ. 689

Παπάγου τον εµποδίζει ν’ασκήσει τα καθήκοντά του και επέφερε πλέον πλήρη ακυβερνησίαν»
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κατηγορεί ότι δια της στάσεώς του επρόδωσε τους αγώνας του κόµµατος»,  ενώ υποβαθµίζεται 

στον υπότιτλο το ότι «Ο αρχηγός των Φιλελευθέρων απαντών θεωρεί ως µόνην ορθήν την γραµµήν 

του».  Η προτίµηση της εφηµερίδας, µεταξύ των δύο αρχηγών, είναι φανερά υπέρ του Βενιζέλου.  690

5.3 Σεπτεµβριανά 

 Η «Μακεδονία» είναι ίσως η µόνη εφηµερίδα που παρακολούθησε τα «Σεπτεβριανά» από 

τόσο κοντά, µε ανταποκρίσεις που έστειλε από την Κωνσταντινούπολη ο διευθυντής της Γ. 

Ιωαννίδης, ενώ τα γεγονότα εκείνων των ηµερών και η στάση των πολιτικών εντός και εκτός 

Ελλάδος επηρέασαν σηµαντικά τη µετέπειτα τοποθέτηση της εφηµερίδας. Ενόσω στο Λονδίνο οι 

συζητήσεις για το κυπριακό είναι σε εξέλιξη, στη Θεσσαλονίκη στήνεται η προβοκάτσια πάνω στην 

οποία θα στηθεί η τουρκική εκδοχή της Νύχτας των Κρυστάλλων. Στις 6 Σεπτεµβρίου η «Μ» 

δηµοσιεύει σε οκτάστηλο τίτλο δύο σειρών ότι «Βόµβα ερρίφθη περί το µεσονύκτιον εις το 

ενταύθα Τούρκικον προξενείον». «Πρόκειται περί ενέργειας των εχθρών της Ελλάδος;» διερωτάται 

η εφηµερίδα, ενώ σε β΄ θέµα διαβάζουµε «Λόγω αγγλικής και τουρκικής αδιαλλαξίας Εις ναυάγιον 

οδηγείται η τριµερής συνδιάσκεψης» «Προκήρυξις του αρχηγού της ΕΟΚΑ εις τους απανταχού 

Έλληνας».  Τις επόµενες ηµέρες τα πρωτοσέλιδα περιγράφουν µε κάθε λεπτοµέρεια το συµβάν:  691

«Ο όχλος εις Κωνσταντινούπολις λεηλατεί ελληνικά καταστήµατα»,«Πλήθη 

κραδαίνοντα ρόπαλα και σιδηράς ράβδους περιήρχοντο αλλαλάζοντα τας 

κεντρικωτέρας οδούς, θραύοντα προθήκας, καταστρέφοντα εµπορεύµατα», 

«Εξυλοκοπήθησαν τινές των οµογενών και επεχειρήθη πυρπόλισις εκκλησίας», «Η 

κατάστασις διέφυγε του ελέγχου της κυβερνήσεως. Φόβοι επιθέσεως και εναντίον του 

Πατριαρχείου», «Αποδοκιµάζεται υπό όλων η δυναµιτιστική ενέργεια εναντίον του 

προξενείου», «Οργανώθη προφανώς υπό ξένων πρακτόρων δια να προκληθή όξυνσις 

των σχέσεων»,  «Πρωτοφανείς εις αγριότητα δηλώσεις εις Κωνσταντινούπολιν και 692

Σµύρνην», «Μαινόµενος και αχαλίνωτος ο τουρκικός όχλος επυρπόλει και ελεηλάτει 

κάθε τι το ελληνικόν», «Όψιν βοµβαρδισθείσης περιοχής παρουσιάζει η συνοικία του 

Πέραν. Εις 600 ανέρχονται οι τραυµατίαι», «Αι πρώται αφηγήσεις αυτοπτών 

µαρτύρων».   693

 «Μ» 16.6.1955690

 «Μ» 6.9.1955691

 «Μ» 7.9.1955692

 «Μ»8.9.1955693
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Στις 9 Σεπτεµβρίου 1955 η εφηµερίδα καλύπτει το πρωτοσέλιδο µε τις φωτογραφίες από τις 

καταστροφές και οκτάστηλο τίτλο: «Ρηµατική διακοίνωσις εις Άγκυραν. Εις απόγνωσιν οι 

οµογενείς µας», «Περί τα 2.500 ελληνικά καταστήµατα κατεστράφησαν υπό του αφηνιασµένου 

όχλου εις Κωνσταντινούπολιν» και λεπτοµερές ρεπορτάζ στις εσωτερικές σελίδες.  Την εποµένη 694

το πρωτοσέλιδο καλύπτεται από νέες συγκλονιστικές φωτογραφίες από το πογκρόµ, µε 

αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στις εσωτερικές σελίδες. Ακολουθούν εκτενή ρεπορτάζ για το θέµα, που 

πλέον λαµβάνει διεθνείς αλλά και εσωτερικές πολιτικές διαστάσεις:  

«Προκλητική ενέργεια τουρκικού πολεµικού. Επιδεικτικοί ελιγµοί προ του πλοίου 

‘’Έλση’’»¸ «Ο κ. Μεντερές λαµβάνει σπασµωδικά µέτρα δια να διασκεδάση την 

φοβεράν απήχησιν εκ των πρωτοφανών τουρκικών αγριοτήτων. Οι αµερικανοί ασκούν 

πίεσιν επί της ελληνικής κυβερνήσεως όπως µη επιµείνη εις την αποχήν εκ των 

γυµνασίων του ΝΑΤΟ», «Παραίτησιν της κυβερνήσεως αξιοί όλη η αντιπολίτευσις», 695

«Κατεδείχθη ανίκανος να υπερασπίση την εθνικήν υπερηφάνειαν των Ελλήνων και να 

αποκαταστήση την τιµήν της χώρας»  696

Το θέµα απασχολεί εντονότατα την εφηµερίδα και τις επόµενες µέρες και δηµοσιεύει πρωτοσέλιδα 

οκτάστηλα άρθρα µισής σελίδας του Γ. Ιωαννίδη, εν είδη ανοικτών επιστολών: «Προς τον 

ελληνικόν λαόν η αλήθεια», «Προς τον κ. Μεντερές», «Προς τον Πατριάρχην», «Προς την 

κυβέρνησιν και τους Αµερικάνους. Ν’ αποχωρίση η Ελλάς από το ΝΑΤΟ και τα Η.Ε.».  697

!
!

 «Μ» 9.9.1955694

 «Μ» 11.9.1955 695

 «Μ» 13.9.1955 696

 «Μ» 14-17.9.1955697
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ  

Αµέσως µετά τον θάνατο του Παπάγου, ο βασιλιάς ζήτησε την παραίτηση της κυβέρνησης 

και ανέθεσε την εντολή στον Κωνσταντίνο Καραµανλή. Η «Μ» χαρακτηρίζει εξαρχής τη λύση 

Καραµανλή αντισυνταγµατική.  Το εκτεταµένο αυτό κεφάλαιο παρακολουθεί τα γεγονότα της 698

οκταετίας 1955-1963, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγµατοποιούνται τέσσερις εκλογικές 

αναµετρήσεις. Η κυριαρχία της Δεξιάς παγιώνεται, ενώ οι δυνάµεις του Κέντρου προσπαθούν να 

µαζέψουν τα κοµµάτια τους και να ανασυνταχθούν. Στα πρωτοσέλιδα της «Μ» η κυβέρνηση 

εµφανίζεται µόνο για να επικριθεί- είτε για τα µείζονα (εκλογική νοθεία, Κυπριακό) είτε για τα 

ελάσσονα. Καθηµερινά η εφηµερίδα µεταφέρει (και επί της ουσίας εκφράζει) τις απόψεις της 

αντιπολίτευσης, ενώ µετά τη διάψευση των προσδοκιών για επάνοδο του Κέντρου στην εξουσία 

τοποθετείται, για πρώτη φορά µετά από χρόνια, µε σειρά πύρινων άρθρων είτε κατά της 

κυβέρνησης, είτε υπέρ της συνένωσης των δυνάµεων του δηµοκρατικού κέντρου. Τον Σεπτέµβριο 

το 1961 δηµιουργείται η Ένωση Κέντρου, εγχείρηµα στο οποίο φέρεται να είχε ενεργή ανάµειξη 

και ο Βελλίδης. Μετά τις εκλογές του 1961, κηρύσσεται ο «Ανένδοτος» κάτι που σχεδόν 

µονοπωλεί τα πρωτοσέλιδα της «Μακεδονίας», µέχρι τελικά η Ε.Κ. να καταφέρει να κερδίσει τις 

εκλογές. 

6.1 Η πρώτη κυβέρνηση Καραµανλή 

Από την πρώτη στιγµή που δόθηκε εντολή από τον βασιλιά στον Καραµανλή,  η 699

εφηµερίδα κάνει λόγο για πολιτική απάτη.  Είναι η απαρχή µιας οκταετίας κατά την οποία η 700

 «Μ» 5.10.1955 «Απεβίωσεν ο Αλ. Παπάγος». «Ο κ. Κανελλόπουλος παρητήθη µετά τον διορισµόν του κ. 698

Στεφανόπουλου ως αναπληρωτού του πρωθυπουργού», «Ανεµένετο δεν να εκδηλωθεί σήµερον πλήρης διάλυσις της 
κυβερνήσεως», «Νευρικότης, σύγχυσις και απόγνωσις», «Αντισυνταγµατική η δοθείσα λύσις» 

 Το καλοκαίρι του 1955 και εντονότερα τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες 699

διαβουλεύσεις με αντικείμενο τη διαδοχή του Παπάγου, στις οποίες συμμετείχαν διαφωνούντες του 

Συναγερμού (μεταξύ αυτών και ο Καραμανλής), φιλελεύθεροι πολιτευτές, πολιτικοί με δεσμούς με το 

Στέμμα. Ως πιθανή λύση εξετάστηκε και ο σχηματισμός μεταβατικής κυβέρνησης με πρωθυπουργό 

τον Σ. Βενιζέλο, όμως αυτό θα απαιτούσε αναδιάταξη του πλέγματος εξουσίας, έτσι προς τα τέλη 

Αυγούστου άρχισε να ενισχύεται η πιθανότητα πρωθυπουργοποίησης του Καραμανλή. Βλ. 

Νικολακόπουλος, ό.π. σ.192, Δαφνής ό.π., σ.524-525 και Ευ. Χατζηβασιλείου, Ευ. (2001) .Η άνοδος του 

Κωνσταντίνου Καραμανλή στην εξουσία 1954-1956, Αθήνα: Πατάκης σ.149-179

 «Μ» 6.10.1955 «Ο κ. Καραµανλής εντολή του βασιλέως σχηµατίζει την νέαν κυβέρνησιν και την ορκίζει εντός της 700

σήµερον. Ενώ ο Παπάγος συνεχώς αιµόπτυε ανεκοινούτο υπό των αντιπροέδρων ότι συνέτασσε µακράς επιστολάς και 
διώριζεν αναπληρωτήν του. (….) απαιτείται πλήρης διαλεύκανσις του θέµατος, αποκάλυψις της αληθείας και τιµωρία των 
ενόχων»
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εφηµερίδα θα ασκήσει σκληρή κριτική στον διάδοχο του Παπάγου, µε τον οποίον εξάλλου 

προσπαθεί να τον ταυτίσει. Την επόµενη της ανάθεσης της εντολής στον Καραµανλή, η εφηµερίδα 

εστιάζει στις ραγδαίες εξελίξεις στα εσωκοµµατικά της κυβερνώσας παράταξης εκτιµώντας ότι «ο 

Συναγερµός θα διαλυθεί εις µικροοµάδας»,  ενώ η αντιπολίτευση αντιδρά µουδιασµένα στο 701

ενδεχόµενο σχηµατισµού κυβέρνησης Καραµανλή.   702

Πολύ σύντοµα ακολουθούν εκλογές για την ανάδειξη νοµαρχιακών συµβουλίων και η 

εφηµερίδα πανηγυρίζει για την ήττα του «Συναγερµού».  Στην προοπτική των επερχόµενων 703

βουλευτικών εκλογών, για τις οποίες δεσµεύτηκε ο Καραµανλής, αρχίζει µια µακρά πορεία 

συνένωσης των δυνάµεων του δηµοκρατικού κέντρου την οποία η «Μ» υποστηρίζει µε θέρµη,  704

ενώ παράλληλα ασκεί δριµεία κριτική στην κυβέρνηση. Όµως δεν αργούν να εµφανιστούν 

«προσκόµµατα εις τας συνοµιλίας προς την ενοποίησιν» καθώς η ΦΔΕ του Σ. Βενιζέλου «εµµένει 

εις την ίδρυσιν ενιαίου πολιτικού οργανισµού υπό ένα και µόνον αρχηγόν».  Η εφηµερίδα 705

παρεµβαίνει µε κύριο άρθρο της, µε τον εύγλωττο τίτλο «Ενωθήτε» που καλεί  

«τα δηµοκρατικά κόµµατα να αρθούν εις το ύψος των περιστάσεων, να παραµερίσουν 

τας διαφοράς των και να δώσουν εις τον τόπον τον πολιτικόν εκείνον οργανισµόν ο 

οποίος θα εµφυσήση εις τον λαόν την πίστιν εις την νίκην».  

 706

Ο αρθρογράφος δεν παρεµβαίνει απλώς στις κοµµατικές διεργασίες, αλλά ταυτίζεται µε το κέντρο 

και µάλιστα µιλά σε α’ πληθυντικό, καθώς διαπιστώνει ότι αν δεν καρποφορήσουν οι προσπάθειες 

ενοποίησης: 

«Θα γίνωµε εύκολος λεία της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς και θα είµεθα 

υπεύθυνοι των δεινών, τα οποία κατ’ ανάγκην θα επακολουθήσουν εάν από την 

πόλωσιν αυτή αναπηδήση µια νέα κυβέρνησις των αντιδραστικών. Ποίαι βασικαί 

διαφοραί προγράµµατος χωρίζουν τα κόµµατα του δηµοκρατικού κέντρου; Καµµία. 

 «Μ» 7.10.1955 «Η αντιπολίτευσις θα την καταψηφίση» Είναι χαρακτηριστικό το σκίτσο στο πρωτοσέλιδο που 701

απεικονίζει τον Καραµανλή ως ατοµική βόµβα που εξερράγη εντός του «Συναγερµού» ενώ ακριβώς από κάτω το 
ρεπορτάζ τιτλοφορείται «Γενική κατακραυγή». 

 «Μ» 11.10.1955 «Η αντιπολίτευσις θα αξιώση σήµερον σαφή καθορισµόν της ηµεροµηνίας» [σ.σ. των εκλογών] 702

 «Μ» 3.11.1955 «Βαρειά ήττα του Συναγερµού κατά τας εκλογάς νοµαρχιακών συµβουλίων», «Παρά τον τρόπον  καθ’ 703

ον εγένετο η ψηφοφορία»

 Βλ. πρωτοσέλιδα «Μ» Νοεµβρίου και Δεκεµβρίου 1955704

 «Μ» 2.12.1955705

 «Μ» 2.12.1955 «Ενωθήτε»706
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Μόνον προσωπικαί φιλοδοξίαι, λεπτοµέριαι ανεπέσθητοι, έλλειψις της συναισθήσεως 

του κινδύνου κρατούν εν διαιρέσει το κέντρον».  707

Ενδιαφέρον έχει ένα ακόµη απόσπασµα από το ίδιο άρθρο, για το πώς αντιλαµβάνεται η εφηµερίδα 

το ρόλο της, να διαµεσολαβεί και να ερµηνεύει τις απόψεις της κοινής γνώµης, αλλά και για το 

προειδοποιητικό ύφος που υιοθετεί : 

«Είµεθα πιστοί διερµηνείς της κοινής γνώµης. Και δεν διστάζοµεν, δια τελευταίαν 

φοράν, να καταστήσωµεν προσεκτικούς τους ηγέτας του κέντρου και να τους 

διαβεβαιώσωµεν ότι η υποµονή της µάζης έχει εξαντληθή».  708

Μερικές µέρες µετά τη δηµοσίευση αυτού του άρθρου η εφηµερίδα γνωστοποιεί ότι «Ανεκοινώθη 

η σύµπηξις Δηµοκρατικού Κέντρου» καθώς και ότι «Απεφασίσθη αποχή από τας εκλογάς εάν δεν 

τροποποιηθεί τελικώς η διάταξις περί της ψηφοφορίας των στρατιωτικών»,  επιλογή την οποία η 709

εφηµερίδα στηρίζει µε πρωτοσέλιδο οκτάστηλο κύριο άρθρο.  710

6.2 Προεκλογική περίοδος και εκλογές 1956 

Το 1956 αρχίζει µε ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Ο Καραµανλής ιδρύει την ΕΡΕ, µε 

τους Στεφανόπουλο και Κατσώτα να αναγγέλλουν την ίδρυση δικών τους κοµµάτων.  Η «Μ» 711

χαρακτηρίζει «πραξικόπηµα» την παραµονή του Καραµανλή στην κυβέρνηση µέχρι τις εκλογές, 

γιατί «εγκυµονεί και πολιτειακάς περιπλοκάς».  Το αίτηµα της αντιπολίτευσης για διενέργεια των 712

εκλογών από υπηρεσιακή κυβέρνηση επανέρχεται, όπως διαπιστώνουµε από τα πρωτοσέλιδα της 

«Μ» τις επόµενες ηµέρες, φτάνοντας µάλιστα να τεθεί θέµα για «αναθεώρησιν των διατάξεων περί 

αρµοδιοτήτων του βασιλέως».  Τελικά η πρόταση περί υπηρεσιακής δεν εισακούγεται και η 713

εφηµερίδα κάνει λόγο για συντελεσθέν πραξικόπηµα, ενώ απεικονίζει σε πρωτοσέλιδο σκίτσο τον 

Καραµανλή µε στολή Ναπολέοντα.  714

Η πορεία προς την ενοποίηση των δυνάµεων του Κέντρου εν όψει των εκλογών 

 ό.π.707

 ό.π.708

 «Μ» 6.12.1955709

 «Μ» 15.12.1955 «Υπηρεσιακήν άλλως αποχή». 710

 Νικολακόπουλος, ό.π., σ.197, Βλ. επίσης «Μ» 5.1.1956 «Ο Συναγερµός αποσυνετέθη»711

 «Μ» 7.1.1956712

 «Μ» 8.1.1956713

 «Μ» 11.1.1956, «Το πραξικόπηµα συνετελέσθη»714
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αποτυπώνεται στη «Μ» βήµα βήµα, µε διαδοχικά πρωτοσέλιδα. Η εφηµερίδα αρχικά 

κατακεραυνώνει την ΕΔΑ, που «επρόβαλεν απαράδεκτους όρους ζητήσασα µεταβολή του 

προγράµµατος και 100 έδρας δια τα κόµµατα της ΕΚΑ»,  αλλά στη συνέχεια γνωστοποιεί µε έναν 715

οκτάστηλο τίτλο τριών σειρών ότι «Συνεφωνήθη εκλογική µόνον συνεργασία δηµοκρατικού 

κέντρου και της αριστεράς».  Η εφηµερίδα προσπαθεί να πείσει ότι «η συνεργασία µε την ΕΔΑ 716

είναι αποκλειστικά εκλογική και «απεφασίσθη δια να µην διασπασθούν οι ψήφοι των 

αντισυναγερµικών εκλογέων»,  επιχαίρει για την ενότητα των «δηµοκρατικών δυνάµεων» και µε 717

οκτάστηλους πρωτοσέλιδους τίτλους προβλέπει βέβαιη συντριβή για την κυβέρνηση και βέβαιη 

νίκη για τη «Δηµοκρατική Ένωση».   718

Όσο προχωρά ο προεκλογικός αγώνας η εφηµερίδα παρουσιάζει στα πρωτοσέλιδα της τις 

προεκλογικές συγκεντρώσεις του κόµµατος ως προάγγελο νίκης.  Τις τελευταίες µέρες πριν τις 719

εκλογές, η «Μ» υπενθυµίζει τα έργα και τις ηµέρες της κυβέρνησης Παπάγου αλλά και το γεγονός 

ότι ο Καραµανλής υπήρξε υπουργός της.  Σε κύριο άρθρο της η εφηµερίδα καταφέρεται κατά του 720

Παπάγου που  

«Πρωτοήρχισε µε εν ψεύδος (…) ότι ουδέποτε θα επολιτεύετο. (…) συνεγκέντρωσε 

γύρω του συνωµότας (…) µε µεθόδους φαυλοκρατίας (…) µε πολιτικούς εφθαρµένους 

και διεφθαρµένους, (...) αυτοανεκηρύχθη Μεσσίας. (….) Υπεσχέθη ό,τι ήτο δυνατόν να 

εκστοµίσουν χείλη αδιστάκτου. Τι επηκολούθησε; Επισκοπήσατε τα γύρω σας ερείπια. 

Κατά το πρώτο έτος εξωντώθη ο εργάτης. Κατά το δεύτερο εξηθλιώθη ο αγρότης. (…) 

επήραν τας ηµισείας δραχµάς και τας διωχέτευσαν εις τα χρηµατοκιβώτια των 

λιρούχων».   721

 Ακολούθως η εφηµερίδα επικρίνει σφόδρα το ρόλο των ΗΠΑ, που αρχικά επέβαλλαν τον Παπάγο 

και τώρα: 

«αγωνίζονται να κρατήσουν τον Συναγερµόν εις τα πόδια του, να µας φορτώσουν ένα 

 «M» 15.1.1956715

 «Μ» 18.1.1956716

 «Μ» 18.1.1956717

 «Μ» 19-31 Ιανουαρίου 1956718

 «Μ» Φεβρουάριος 1956719

 Βλ. ενδεικτικά «Μ» 25.1.1956 «Ουδέποτε άλλοτε οι έλληνες εδοκίµασαν τόσην δυστυχίαν όσην επί Συναγερµού», 720

«Μ» 5.2.1956 «Ο Συναγερµός εξηθλίωσε τον λαόν και εξυπηρέτησε την ολιγαρχία»

 «Μ» 16.2.1956 «Ενώ ψυχορραγεί ο Συναγερµός». 721
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ανύποπτο των πόθων του λαού πρωθυπουργόν, ένα άπειρον και ανώριµον νεανίαν και 

τον προωθούν να κυριαρχήση της ζωής του τόπου προς συµφοράν του ελληνικού λαού» 

Όσο πλησιάζει η ηµέρα των εκλογών οι χαρακτηρισµοί που χρησιµοποιεί η «Μ» για τον 

Καραµανλή γίνονται οξύτεροι. Τον αποκαλεί «ετερόφωτο Μεσσία», που δεν έχει πολιτικό 

παρελθόν το οποίο να παρέχει εγγυήσεις, αλλά ότι η πρωθυπουργία ήταν η ανταµοιβή που δόθηκε 

από τις ΗΠΑ στον «άπειρο αλλά φιλόδοξο νεανία», µε αντάλλαγµα το θάψιµο του κυπριακού.  Ο 722

αρθρογράφος παρουσιάζει το παρελθόν του Καραµανλή µε φράσεις όπως: 

«Εξεκίνησεν από τα έλη της άκρας δεξιάς. Επί τι διάστηµα προσεποιήθη τον 

δηµοκρατικόν! Τυχοδιώκτης και αυτός της πολιτικής, εστεγάσθη εις ένα κόµµα δια να 

γίνη βουλευτής. Άσηµος µεταξύ αγνώστων, προωθείτο µετά κόπου µέχρι της βουλής 

και µέχρι των υπουργείων.   723

Όσο για το έργο του ως υπουργός στην κυβέρνηση Παπάγου, αναφέρει υποτιµητικά: 

«έκαµε πέντε δρόµους εις τας Αθήνας, εξήλωσε τα τράµ της Θεσσαλονίκης, 

εστραπάτσαρε την αποκέντρωσιν και την αυτοδιοίκησιν ανεχθείς την κατάργησιν των 

γενικών διοικήσεων, εξεµαύλισεν την κρατικήν µηχανήν, διέφθειρε τους πάντας, 

µετέτρεψε τας κρατικάς υπηρεσίας εις εκλογικά πρακτορεία και έκαµεν ένα παρδαλόν 

εκλογικόν νόµον, δια να περισώση από τον Συναγερµόν όσα λείψανα ηµπορούν να 

διασωθούν».   724

Την παραµονή των εκλογών, η «Μ» κορυφώνει την αντιπολίτευση στην ΕΡΕ, µε οκτάστηλο κύριο 

άρθρο που καλύπτει το µισό πρωτοσέλιδο, λέγοντας ότι «το ήµισυ της περιουσίας του Ρωµηού, µε 

την υποτίµηση, εξηνεµίσθη», «εξεχαρβάλωσαν τον κράτος, αποµυζώντες τον πολίτην» και για αυτό 

ο Καραµανλής (τον οποίον αποκαλεί ειρωνικά «ο νέος Περικλής») δεν τόλµησε ούτε την επωνυµία 

του «Συναγερµού» ούτε το όνοµα του Παπάγου να χρησιµοποιήσει.  Η εφηµερίδα αφιερώνει 725

µεγάλο µέρος του κύριου άρθρου για να εξηγήσει την ανάγκη που επέβαλλε τη συνεργασίας του 

Κέντρου µε την ΕΔΑ, ενώ παράλληλα ψέγει την δεξιά κυβέρνηση για ενέργειές της, που ο 

αρθρογράφος θεωρεί ότι ενδυναµώνουν την άκρα αριστερά: 

«Κατηγορείται τον κέντρον ότι συνεργάσθη µε την άκραν αριστεράν. Ποια είναι αυτή η 

 «Μ» 17.2.1956 «Το τέλος της περιπέτειας»722

 ό.π.723

 ό.π.724

 «Μ» 18.2.1956 «Η Δηµοκρατική Ένωσις».725
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άκρα αριστερά; Μήπως η εφηµερίς που εκδίδεται και κυκλοφορεί εις τας Αθήνας µε 

την άδειαν και την εγκρισίν των; Μήπως εκείνοι, τους οποίους αυτοί οι ίδιοι έκριναν 

αδίκως κρατούµενους και τους απηλευθέρωσαν από τα νησιά; Ποιοι είναι οι άκροι 

αριστεροί; Αυτοί που πεινούν, αυτοί που αδικούνται ή αυτοί που δεν θέλουν να τους 

ψηφίσουν; Αν είναι τόσον επικίνδυνος η άκρα αριστερά διατί ο Συναγερµός 

εξεφούρνισε τον τερατώδη εκλογικόν του νόµον, δια του οποίου την καθιστά , µόνην 

αυτήν – όπως το εκαχαύτο ο συντάκτης του- το δεύτερο κόµµα της Ελλάδος;».  726

Αντιθέτως, η «Μ» αναλαµβάνει το ρόλο της κοµµατικής εφηµερίδας εξηγώντας ότι η 

Δηµοκρατική Ένωσις:  727

 «προσφέρει µια επιπλέον υπηρεσίαν στον πολιτικόν βίον. Συντρίβει τον επάρατον 

Συναγερµόν. Περιορίζει την άκραν αριστεράν εις τα κανονικά της σύνορα». 

Ο αρθρογράφος σχολιάζει δηκτικά ότι όταν ο Καραµανλής «επαιτεί» για τις ψήφους της 

αριστεράς,  και τότε «είναι πράξις εθνική» αλλά «όταν αι ψήφοι αύται εισρέουν εις την κάλπη 728

του δηµοκρατικού κέντρου τότε διαπράττεται έγκληµα».  Στο ίδιο φύλλο η «Μ» επαναλαµβάνει 729

για πολλοστή φορά ότι η συνεργασία µε την αριστερά είναι µόνο εκλογική, για σχηµατισµό 

κυβέρνησης του κέντρο και υπόσχεται ότι όταν συµβεί αυτό: 

«Πάλιν ο νόµος θα κυριαρχήση. Ο πολίτης θα θεωρηθή παράγων του κράτους και όχι 

δούλος του κόµµατος. Η απόδοσις του δικαίου δεν θα θεωρήται ρουσφέτι αλλά 

καθήκον».   730

Η εφηµερίδα λειτουργεί ως διαµεσολαβητής των απόψεων των ηγετών του δηµοκρατικού κέντρου 

οι οποίοι:  

«απευθύνονται προς τον λαόν και του λέγουν τιµίως, ευθέως και ειλικρινώς: κατά το 

παρελθόν εκυβερνήσαµεν τον τόπον, υπό αντιξοότητας, όχι συνήθεις. Ευρήκαµεν 

 Ό.π.726

 Αναστασιάδης, ό.π, σ. 26 Η Δηµοκρατική Ένωσις µε αρχηγό τον Γ. Παπανδρεου αποτελούσες συνασπισµό στον οποίο 727

συµµετείχαν το Κ.Φ. (Παπανδρέου), η ΦΔΕ (Βενιζέλος), το ΛΚ (Κ. Τσαλδάρης), ΕΠΕΚ (Παπαπολίτης) ΚΑΕ 
(Μπαλτατζής), ΔΚΕΛ (Καρτάλης, Σβώλος) και η συνεργαζόµενη για τις εκλογές ΕΔΑ (Ι. Πασσαλίδης) 

 «Μ» 18.2.1956. Η εφηµερίδα µεταφέρει απόσπασµα από οµιλία στην Καβάλα, όπου ο Καραµανλής φέρεται να λέει:  728

«(…) επειδή η Καβάλα έχει ενισχυµένον το στοιχείον της Αριστεράς, θα ήθελα να καλέσω να µε ψηφίσουν και οι αριστεροί 
ακόµη… Εγώ απέλυσα 2.500 βαρυποινίτας ή εξόριστους κοµµουνιστάς»

 ό.π. 729

 ό.π.730



A147

ερείπια και εκάµαµεν κράτος. Διεπράξαµεν και σφάλµατα. Η πείρα µας όµως είναι 

εγγύησις ότι εις το µέλλον, από της Δευτέρας θα διαπράξωµεν όσον το δυνατόν 

ολιγώτερα σφάλµατα προσπαθούντες να χρησιµοποιήσωµεν τα µαθήµατα του 

παρελθόντος».  

Την ηµέρα των εκλογών η «Μ» ο κεντρικός τίτλος στο πρωτοσέλιδο προπαγανδίζει την νίκη: 

«Η νίκη της Δηµοκρατικής Ενώσεως είναι νίκη του ελληνικού λαού», «Η ψήφος 

αποτελεί το καίριον κτύπηµα κατά των ανθρώπων που επεσώρευσαν τόσας ταπεινώσεις 

και εξευτελισµούς», «Αντιµέτωποι εις τας κάλπας ίστανται ο λαός και ο 

µετηµφιεσµένος Συναγερµός», «Μηνύµατα των κ.κ. Βενιζέλου- Παπανδρέου».   731

Οι σελίδες της εφηµερίδας είναι γεµάτες µε βινιέτες που γράφουν συνθήµατα:  

«Έλληνες! Η ώρα που τόσον ανεµένατε ήλθε! Τιµωρήσετε τον Συναγερµόν» 

«Εκλογείς! Αναλογισθήτε τους εθνικούς εξευτελισµούς και ψηφίσατε», «Ελληνίδες! Οι 

ένοχοι της µαύρης τριετίας είναι άξιοι σκληράς καταδίκης», «Ελληνίδες και Έλληνες! 

Από αύριο θα αναπνεύση επιτέλους η χώρα», «Ουδείς είναι περισσότερο πατριώτης 

από τους δηµοκράτας», «Η νίκη της Δ.Ε. ανοίγει τον δρόµον της αναδηµιουργίας», «Ο 

Συναγερµός εξηθλίωσε τον λαόν και εταπείνωσε το έθνος», «Το έθνος δεν είνε ο 

Καραµανλής, είνε ο ελληνικός λαός».  732

Την εποµένη των εκλογών η «Μ» κυκλοφορεί δευτεριάτικη έκδοση µε τα πρώτα εκλογικά 

αποτελέσµατα, τα οποία ερµηνεύει όχι ως ήττα της Δηµοκρατικής Ένωσης αλλά ως υποχώρηση της 

δύναµης του Συναγερµού:  

«Ο Συναγερµός κατέρρευσε χθες υπό τα πλήγµατα του Ελλην. Λαού». «Εις την 

πρωτεύουσαν, εις την Θεσσαλονίκην και εις όλας τας µεγάλας πόλεις όλοι οι 

συνδυασµοί της Δηµοκρατικής Ενώσεως κατήγαγον αληθή θρίαµβον», «Γοργή θα είναι 

η εξέλιξις της πολιτικής καταστάσεως». Σε δεύτερο θέµα η εφηµερίδα διαπιστώνει: 

«Κοµµατικόν όργιον όπως και το 1921. Η Δηµ. Ένωσις δεν αναγνωρίζει τα 

αποτελέσµατα των στρατιωτικών τµηµάτων», «Κατηργήθη η µυστική ψηφοφορία και 

οι στρατιώται εψήφιζον φανερά».   733

Την Τρίτη µετά τις εκλογές ο τίτλος θυµίζει συγγενή που διατηρεί τις ελπίδες του, αν και η πορεία 

 «Μ» 19.2.1956731

 ό.π.732

 ό.π.733
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του «ασθενούς» είναι µη αναστρέψιµη. Αντί για την εκλογική νίκη της ΕΡΕ, η εφηµερίδα 

πληροφορεί τους αναγνώστες της ότι «Τα 55% του λαού εναντίον του Συναγερµού. Η Δ.Ε. 

υπερτερεί εν όλω κατά 180.000 ψήφων». Μετά το συντριπτικό για τη Δηµοκρατική Ένωση 

αποτέλεσµα, οι δυνάµεις της αντιπολίτευσης ξεκίνησαν αγώνα για την ακύρωση των εκλογών, µε 

προεξάρχοντα τον Σοφοκλή Βενιζέλο τον οποίον προβάλλει αρκούντως η «Μ»:  

«Ο κ. Σοφοκλής Βενιζέλος θα καταγγείλη την νέαν βουλήν ως προϊόν της πλέον 

απροσχηµατίστους βίας και νοθείας», «Το ενθυµίζον εκλογάς Παραπετάσµατος 

µαγείρευµα παρέχει εις την κυβέρνησιν 155 βουλευτικάς έδρας», «Εκλογαί µε 

αναλογικήν και υπηρεσιακήν θα λύσουν το πολιτικόν πρόβληµα». Σε β’ θέµα η 

εφηµερίδα αποκαλυπτεί «Πως εµαγειρεύθησαν τα αποτελέσµατα εις Ροδόπην, Έβρον 

και Πιερίαν δια των ‘’ρίψεων’’ στρατιωτικών ψήφων».  734

Πολύ σύντοµα η συζήτηση για τη µεθόδευση του εκλογικού αποτελέσµατος θα παραµεριστεί από 

τις εξελίξεις στο Κυπριακό και η αντιπολίτευση, και συνακόλουθα η εφηµερίδα, θα στρέψει τα 

βέλη της στους χειρισµούς της κυβέρνησης.  Στο κλίµα αυτό συνέρχεται η Βουλή για τις 735

προγραµµατικές δηλώσεις, αλλά παρά τις προβλέψεις της εφηµερίας, ούτε οι «Μαστιγωτικαί 

αγορεύσεις εις την βουλήν των κ.κ. Βενιζέλου, Παπανδρέου, Καρτάλη»  ούτε ο υπουργός 736

Εξωτερικών Θεοτόκης  ρίχνουν την κυβέρνηση. Τα κόµµατα της αντιπολίτευσης καταθέτουν 737

πρόταση µοµφής, και ενώ η βουλή δίνει ψήφο εµπιστοσύνης, η «Μ» ερµηνεύει το αποτέλεσµα από 

τη δική της σκοπιά ως… κλονισµό της κυβέρνησης.   738

6.3 H δεύτερη κυβέρνηση Καραµανλή 

Στα τέλη του 1956 η κυβέρνηση Καραµανλή βρίσκεται σε δυσχερή θέση: το Κυπριακό 

φαίνεται να καταλήγει σε αδιέξοδο, οι σχέσεις µε την αντιπολίτευση βρίσκονται σε όξυνση, τρεις 

βουλευτές της ΕΡΕ αποχωρούν, ενώ σηµειώνεται η πρώτη ρήξη του Καραµανλή µε το παλάτι.  Οι 739

εξελίξεις επιταχύνουν τις συνεννοήσεις για συνεργασία των κοµµάτων του κέντρου, που σε πρώτη 

φάση κατέληξαν στην ενοποίηση της ΦΔΕ µε το ΚΦ, το οποίο αποκτούσε και πάλι δικέφαλη 

 «M» 21.2.1956734

 Βλ. «Μ» Μάρτιος-Μάιος 1956735

 «Μ» 6.4.1956736

 «Μ» 22.4.1956 «Ο κ. Θεοτόκης την παρασύρει εις πτώσιν»737

 «Μ» 25.5.1956 «Εκλονίσθη η θέσις της κυβερνήσεως εκ της συζητήσεως εις την Βουλήν»738

 Νικολακοπουλος, ό.π., σ. 220739
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ηγεσία (Παπανδρέου, Βενιζέλος).  Το Κυπριακό εξακολουθεί να επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις 740

στην Ελλάδα και το 1957 και η «Μ», που δίνει πάντα ιδιαίτερη έµφαση στα εθνικά θέµατα, ασκεί 

έντονη πολεµική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «παρητήθη της αυτοδιαθέσεως και κατεδίκασε 

τον αγώνα του κυπριακού λαού»,  ότι «µειώθη ηθικώς» και «απεδείχθη ότι η συνοχή της υπέστη 741

επικίνδυνον διάβρωσιν».  Αµέσως µετά την απελευθέρωση του αρχιεπισκόπου Μακαρίου,  742 743

άρχισαν να αναθερµαίνονται οι διαβουλεύσεις για την ανατροπή του Καραµανλή και σχηµατισµό 

κυβέρνησης ευρύτερης συνεργασίας.  Για να προλάβει τις εξελίξεις η κυβέρνηση ζήτησε και 744

έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης στις 24.5.1957, κάτι που στη «Μ» αποτυπώνεται από τελείως 

διαφορετική σκοπιά:  

«Ο κ. Βενιζέλος αρνείται το δικαίωµα εις µιαν επίπλαστον πλειοψηφίαν να 

διαχειρίζηται µονοπωλιακώς τόσον τεράστια εθνικά ζητήµατα», «Η κυβέρνησις από του 

σχηµατισµού της επιδιώκει το ‘’κλείσιµον’’ του Κυπριακού».  745

Παράλληλα µε τα εθνικά θέµατα και τα θέµατα της εσωτερικής πολιτικής σκηνής, η 

αντιπολίτευση (και συνακόλουθα η «Μακεδονία») εστιάζει και σε θέµατα όπως η ακρίβεια που 

αγγίζουν την καθηµερινότητα του ψηφοφόρου.  Η επίθεση της αντιπολίτευσης στον Καραµανλή 746

οξύνεται από το καλοκαίρι µέχρι και το άνοιγµα της Βουλής, τον Οκτώβριο του 1957, και σε αυτό 

το πλαίσιο κινείται η «Μ».  Όµως οι προσπάθειες του Κ.Φ. και ιδίως του συναρχηγού Σ. 747

 ό.π.740

 «Μ» 13.3.1957741

 «Μ» 17.3.1957742

 Στις 17 Απριλίου έρχεται ο Μακάριος στην Αθήνα και την εποµένη ο πρωτοσέλιδος τίτλος της «Μ» («Μυριάδες λαού 743

µε την ιαχήν ‘’αυτοδιάθεσις’’ απεθέωσαν τον εθνάρχη Κύπρου Μακάριον» «Μ» 18.4.1957), συνοδεύεται από ολοσέλιδο 
φωτογραφικό ρεπορτάζ, κάτι που η εφηµερίδα επιλέγει να κάνει µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

 Νικολακόπουλος, ό.π., 744

 «Μ» 25.5.1957.745

 Βλ. «Μ» Μάιος - Ιούνιος1957746

 Βλ. «Μ», Ιούνιος-Οκτώβριος1957. Την ηµέρα που συµπληρώνονται δύο χρόνια από την ανάληψη της πρωθυπουργίας 747

από τον Καραµανλή η «Μ» (11.10.1957) δηµοσιεύει οκτάστηλη γελοιογραφία που απεικονίζει την κυβέρνηση ως τσίρκο. 
Πριν το άνοιγµα της Βουλής η εφηµερίδα υπενθυµίζει τα πεπραγµένα της κυβέρνησης που «ολεθρίως εχειρίσθη το 
κυπριακόν ενώπιον των Ηνωµ. Εθνών» γιατί «Ετήρησε πάλιν πολιτικήν συµβιβασµού αντί πολιτικής ανενδότου 
αγώνος» («Μ» 25.10.1957)
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Βενιζέλου για ανατροπή της κυβέρνησης δεν ευοδώνονται. . 748

6.4 Προεκλογική περίοδος και εκλογές 1958 

Τον Νοέµβριο του 1957, µε τη µεσολάβηση του βασιλιά Παύλου η κυβέρνηση αρχίζει 

συζητήσεις µε το Κ.Φ. για την ψήφιση νέου εκλογικού νόµου, γεγονός που από µόνο του 

αποτελούσε προµήνυµα εκλογών. . Η διαφωνία του Γ. Ράλλη επί του εκλογικού συστήµατος τον 749

οδήγησε σε παραίτηση,  µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί κυβερνητική κρίση. Για να 750

αντιµετωπίσει την κατάσταση στο εσωτερικό της παράταξης ο Καραµανλής ζήτησε την άµεση 

διάλυση της Βουλής.  Στις σαράντα περίπου ηµέρες που µεσολαβούν µέχρι τις εκλογές, η «Μ» θα 751

αποδυθεί σε έναν πολύ έντονο προεκλογικό αγώνα υπέρ του Κ.Φ., παρουσιάζοντας καθηµερινά το 

πρόγραµµα του κόµµατος ανά τοµέα και δηµοσιεύοντας εκτιµήσεις και προβλέψεις υπέρ της 

νίκης.  Δύο εβδοµάδες πριν τις εκλογές εισάγει µια βινιέτα πάνω από τον λογότυπο «Μακεδονία» 752

στο πρωτοσέλιδο, όπου καθηµερινά δηµοσιεύει προεκλογικά µηνύµατα, µε σκοπό να νουθετήσει 

τους ψηφοφόρους κατά της ΕΡΕ: 

«Θεσσαλονικείς! Μη λησµονείτε ότι η ΕΡΕ µας επώλησεν εις τους λεωφορειούχους δια 

25 χρόνια! Σκεφθήτε ποία ήτο η τιµή του εισιτηρίου πρόπερυσι και πέρυσι και ποία 

 Νικολακόπουλος, ό.π. Ο Σ. Βενιζέλος απηύθυνε υπόµνηµα προς τον βασιλιά, µε το οποίο δεσµευόταν ότι αν 748

ανατρεπόταν ο Καραµανλής, το ΚΦ ήταν πρόθυµο να στηρίξει άλλη κυβέρνηση προερχόµενη από την ΕΡΕ. (ΣτΣ: Κάτι 
ανάλογο θα ζητήσει και ο αρχηγός της ΕΡΕ Π. Κανελλόπουλος, τον Φεβρουάριο 1965 και λίγους µήνες αργότερα θα 
ακολουθήσουν τα γεγονότα που έµειναν στην ιστορία µε τον όρο «Αποστασία»)

 Νικολακόπουλος ό.π.σ 221. Οι συζητήσεις γινόταν µεταξύ του υπουργού Εσωτερικών Δ. Μακρή και του Γ. 749

Παπανδρέου, µε στόχο ο νέος εκλογικός νόµος να αποτραπεί ενδεχόµενη συνεργασία του Κέντρου µε την ΕΔΑ. 
Παράλληλα γίνονται συζητήσεις µεταξύ του Γ. Ράλλη και του Σ. Βενιζέλου, ο οποίος διαφωνούσε µε το προκρινόµενο 
εκλογικό σύστηµα. Βλ. Επίσης και «Μ», Νοέµβριος 1957

 Βλ. «Μ», Φεβρουάριος 1958750

Νικολακόπουλος, ό.π. σ.223 Με αυτή την κίνηση του Καραµανλή συµφωνούσε ο Γ. Παπανδρέου, τορπιλίζοντας τις 751

επιδιώξεις του συναρχηγού Σοφοκλή Βενιζέλου, ο οποίος θεωρούσε ότι «η παρούσα βουλή είναι εις θέσιν να δώση και 
άλλας κυβερνήσεις» («Μ» 2.3.1958). Ο Σ. Βενιζέλος φέρεται έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στους σχεδιασµούς για 
παραγκωνισµό του Καραµανλή και σχηµατισµό κυβέρνησης ευρύτερου συνασπισµού από την τότε Βουλή. Μάλιστα ο 
Καραµανλής (Κ. Καραµανλής Αρχείο. Γεγονότα και Κείµενα τ.3 σ.86) θεωρούσε ότι αυτό τον στόχο ενίσχυσαν ορισµένοι 
ανακτορικοί παράγοντες και η εκδότρια της «Καθηµερινής» Ελένη Βλάχου. (Κ. Καραµανλής Αρχείο. Γεγονότα και 
Κείµενα τ.3 σ.86)

 «Μ», Απρίλιος- Μάιος 1958752
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εφέτος. Σκεφθήτε τι ήτο άλλοτε η συγκοινωνία και πως κατήντησε σήµερον»,  753

«Αγρόται! Έφθασεν η στιγµή να εκδικηθήτε την ΕΡΕ και να σφυρηλατήσετε το µέλλον 

σας, ψηφίζοντες τους Φιλελευθέρους»  754

Καθώς το κοινό της «Μ» ούτως ή άλλως δεν είναι ψηφοφόροι της δεξιάς, η εφηµερίδα δίνει 

µεγαλύτερη βαρύτητα στο να αποτρέψει τη διασπορά δυνάµεων σε άλλα κόµµατα της αντιδεξιάς 

συµµαχίας των προηγούµενων εκλογών (κατά κύριο προς την ΕΔΑ) και για αυτό χρησιµοποιεί τη 

λογική της «χαµένης ψήφου:  755

«Μη σπαταλάτε την ψήφον σας εις κόµµατα που δεν ειµπορούν ποτέ να κάµουν 

κυβέρνησιν δια να εξυπηρετήσουν τα συµφέροντά σας. Η ψήφος σας δια να έχη 

συνέπειαν πρέπει να δοθή εις τους Φιλελευθέρους. Είνε χαµένη όταν την δίδετε εις 

άλλα κόµµατα. Είνε ωσάν να ψηφίζετε την ΕΡΕ. Κανέν από τα άλλα κόµµατα δεν 

ειµπορί να κάµη κυβέρνησιν, διότι οι συνασπισµοί των είνε πανσπερµίαν»,   756

«Το ζήτηµα τίθεται ως εξής: Την 12ην Μαϊου ή ΕΡΕ ή Φιλελεύθεροι. Άλλη λύσις δεν 

υπάρχει. Ψηφίσατε τους Φιλελευθέρους»,  «Πολίται η µεθαυριανή ψήφος σας θα 757

κρίνη την τύχην της Ελλάδος δια πολλά έτη»,  «Ψήφος που δεν δίδεται εις τους 758

Φιλελευθέρους πηγαίνει εις την ΕΡΕ. Μη συνεργείτε εις εγκλήµατα κατά της 

πατρίδος»,  «Ψήφος που δεν δίδεται εις τους Φιλελευθέρους πηγαίνει εις την ΕΡΕ. 759

Μη χάνετε την ψήφον σας! Ψήφος χαµένη ενισχύει την ΕΡΕ».  760

Την ηµέρα των εκλογών ο τίτλος της «Μ» είναι: «Νίκη των Φιλελευθέρων προβλέπουν εις τας 

Αθήνας ξένοι πολιτικοί παρατηρηταί», µε υπότιτλο «Εκλογείς µη πιστεύετε εις κακοήθη ψεύδη των 

 «Μ» 25.4.1958 Η εφηµερίδα αναφέρεται στο ξήλωµα των τραµ και τη δηµιουργία του Οργανισµού Αστικών 753

Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 

 «Μ» 26.4.1948754

  Αναστασιάδης, ό.π. σ.31. Το εκλογικό σύστηµα περιελάµβανε µια διάταξη που θεωρήθηκε σκανδαλώδης γιατί 755

προέβλεπε ότι αν µόνο ένας εκλογικός σχηµατισµός πληρούσε τις απαιτούµενες για τη β’ κατανοµή προϋποθέσεις 
(«φωτογράφιζε» το Κ.Φ.) τότε συµµετέιχε σε αυτή και το επόµενο σε εκλογική δύναµη αυτοτελές κόµµα

 «Μ» 30.4.1958756

 «Μ» 3.5.1958757

 «Μ» 7.5.1958758

 «Μ» 8.5.1958759

 «Μ» 9.5.1958760
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χαλκείων της ΕΡΕ».  H εφηµερίδα δηµοσιεύει άρθρο µε τίτλο «Κρίσιµος στιγµή» όπου 761

καταφέρεται και πάλι κατά του Καραµανλή, σχολιάζοντας το πώς ανήλθε στην εξουσία:  

 «(…) ανεσύρθη µιαν ηµέραν από την αφάνειαν και ετοποθετήθη, από την µοίραν λεν 

µερικοί, από την ευνοιοκρατίαν υποστηρίζουν άλλοι, εις τον πρωθυπουργικόν θώκος. 

Διότι αυτός µόνος είχεν υποσχεθή εις τους αυθέντας του να κλείση όπως όπως το 

κυπριακόν και να αυξήση τας δαπάνας τας στρατιωτικάς. (…) Έρχεται λοιπόν 

αναιδέστατα ο αποτυχηµένος Μεσσίας και ζητεί την ψήφον µας δια να ολοκληρώσει 

την καταστροφήν».  762

Ο αρθρογράφος, που φαίνεται να λειτουργεί ως εκπρόσωπος Τύπου και στέλεχος του κόµµατος, 

υπενθυµίζει το έργο των µεταπολεµικών κυβερνήσεων του Κέντρου: 

«Ας αναλογιστούν οι Έλληνες ποία ήτο η ζωή και ποιας ελπίδας έτρεφον όταν 

εκυβερνούσε το κέντρον και ας ψηφίσουν. (….) Εις τα ερείπια της κατοχής και εις τα 

ερείπια που συνεσώρευσαν οι συµµορίται. (…) Το κόµµα των Φιλελευθέρων έσωσε την 

πατρίδα και πέραν τούτου την ανοικοδόµησε».   763

Επίσης ο αρθρογράφος χαρακτηρίζει την ΕΔΑ «µεταµφιεσµένο ΚΚΕ», και επιχειρεί να αποτρέψει 

τη διαρροή κεντρώων ψήφων προς τα αριστερα: 

«Αν εποµένως σκοπός µας είναι – και είναι- να σαρώσωµεν την ΕΡΕ κάθε ψήφος προς 

την ΕΔΑ εξασθενίζουσα το κόµµα των Φιλελλευθέρων θα ενισχύση την άκραν 

δεξιάν…»  764

Μετά τα εκλογικά αποτελέσµατα, που ανέδειξαν πρώτο κόµµα την ΕΡΕ και στη δεύτερη θέση 

την ΕΔΑ οι τίτλοι δεν θυµίζουν σε τίποτα τη µαχητικότητα των προηγούµενων ηµερών, αντιθέτως 

είναι ψυχρά ειδησεογραφικοί.  Μετά την πρώτη ψυχρολουσία η «Μ» δηµοσιεύει τέσσερα εκτενή 765

 «Μ» 11.5.1958761

 ό.π.762

 ό.π.763

 ό.π.764

 «Μ» 12.5.1958 «Η µέχρι των πρωϊνών ωρών καταγραφή αποτελεσµάτων φέρει το κόµµα της ΕΡΕ προηγούµενον και 765

επόµενα το κόµµα των Φιλελευθέρων και την ΕΔΑ, «Μ» 13.5.1958 «Τα τελικά αποτελέσµατα των εκλογών», «Μετά την 
ανακήρυξιν των βουλευτών σχηµατίζει κυβέρνησιν ο Καραµανλής», «Μ» 14.5.1958»Το κόµµα των Φιλελευθέρων 
διαψεύδει τα περί δηµιουργίας κρίσεως ηγεσίας και προθέσεως των ηγετών να αποχωρήσουν»
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άρθρα στο πρωτοσέλιδο, µε την υπογραφή Β. Στα άρθρα αυτά η εφηµερίδα καταλογίζει ευθύνες για 

την άνοδο της ΕΔΑ και την ήττα του δηµοκρατικού κέντρου, στη Δύση, τη Δεξιά αλλά και το ίδιο 

το Κ.Φ. Συγκεκριµένα, σε εκτενές άρθρο µε τον τίτλο «Αι ευθύναι της Δύσεως» αναφέρεται µεταξύ 

άλλων: 

«αι ηγούµεναι του ελευθέρου κόσµου δυνάµεις. Με τον κυνισµόν των, τα σφάλµατά 

των, µε τον εγωϊσµόν των και µε την µωρίαν των έγιναν εις τον τόπον αυτόν πολύ 

δραστήριος παραγωγός πελατών δια τον κοµµουνισµόν τον οποίον εντούτοις θεωρούν 

ως το µόνον εχθρόν των».  

Ο αρθρογράφος θυµίζει τη στάση των συµµάχων του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου κατά τα 

Σεπτεµβριανά και στο Κυπριακό και υποστηρίζει ότι οι Έλληνες, αναλογιζόµενοι και τις θυσίες που 

είχαν κάνει, απογοητεύτηκαν και ψήφισαν ΕΔΑ «ως χρήσιµον προειδοποίηση προς την Δύσιν. Όχι 

όµως µόνον προς αυτήν µόνο».  Ακολούθως, σε κύριο άρθρο µε τίτλο «Αι ευθύναι της δεξιάς» 766

αναφέρεται µεταξύ άλλων στην εξαετή διακυβέρνηση της χώρας από τον Παπάγο και τον 

Καραµανλή, που οικοδόµησε «το κράτος της δεξιάς» και τα οικονοµικά δεινά που επέφερε στον 

εργαζόµενο λαό, κυρίως στην ελληνική ύπαιθρο. Ο αρθρογράφος δεν παραλείπει να επισηµάνει ότι 

δηµιουργήθηκα αίσθηµα εθνικής υποτέλειας έναντι της Δύσεως, ενώ καταλογίζει στη δεξιά ότι  

«παρέλαβε την διαρροήν του κοµµουνισµού κυµαινοµένην γύρω από το 10% και πρέπει να το 

αντιµετωπίση τώρα ηυξηµένον εις τα 25% περίπου».  Ο «Β». συνεχίζει την αρθρογραφία µε ένα 767

εκτενές κείµενο που τιτλοφορείται «Αι ευθύναι της ηγέτιδος τάξεως».  Μιλά για την ανεπάρκεια 768

του πολιτικού προσωπικού, που θυµάται τον λαό µόνο στις εκλογές, για τον ευτελισµό της βουλής 

που δεν λειτουργεί για µεγάλα διαστήµατα, για τους εθνοπατέρες που νοιάζονται πρωτίστως για τη 

βουλευτική τους αποζηµίωση, για όλα αυτά που προσέφεραν πολύ κακή υπηρεσία στην 

δηµοκρατία. Ψέγει φυσικά την ΕΡΕ για το εκλογικό σύστηµα του 1956 «δια του οποίου επετεύχθη 

τεχνητή κοινοβουλευτική πλειοψηφία της ΕΡΕ» και του 1958 που «υπήρξεν εξοργιστικήν 

Αυτό το στοιχείο µας παραπέµπει στον ίδιο τον Βελλίδη. Σύµφωνα µε την εκτίµηση του Α. Κούρτη σε συνέντευξή του 

που παρατίθεται στο παράρτηµα ο αρθρογράφος ήταν µάλλον ο διευθυντής της εφηµερίδας Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος 
ήταν το alter ego του εκδότη. Ακόµα και αν ο συγγραφέας του άρθρου ήταν ο Ιωαννίδης, η υπογραφή Β. υποδηλώνει 
επικύρωση από τον εκδότη. 

 «Μ» 25.5.1958766

 «Μ» 27.5.1958767

 «Μ» 28.5.1958768
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κακοήθεια και υπερµεγέθης µωρία την οποία πλήρωσαν πανάκριβα οι φιλελεύθεροι».  Ο 769

αρθρογράφος επιρρίπτει ευθύνες στην ηγεσία του κόµµατος των Φιλελευθέρων για την επιλογή της 

εκλογικής συνεργασίας µε την αριστερά: 

«Η πολιτική ηγεσία δεν αντελήφθη επίσης ποίαν τεραστίαν σηµασίαν είχε 

µεταπολεµικώς η αποφυγή οιασδήποτε πολιτικής συµπράξεως µε το ΚΚΕ ή τα 

υποκατάστατά του και αµέσως µετά την απαλλαγήν από τον δεκεµβριανόν εφιάλτη και 

κυρίως µετά την στρατιωτικήν συντριβήν του συµµοριτοπολέµου».   770

Ο αρθρογράφος εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση γιατί το Κ.Φ. γιατί παρόλο που ήταν ο 

µοναδικός εκπρόσωπος του Κέντρου δεν κατόρθωσε να συσπειρώσει τις δυνάµεις που «κοινωνικώς 

και ψυχολογικώς ανήκουν επίσης εις το Κέντρον» και που επί µια τριετία «είχαν συσπειρωθή περί 

τον στρατηγόν Πλαστήραν»: 

«Η καθαυτό δύναµις του κόµµατος των Φιλελευθέρων από της απελευθερώσεως και 

εντεύθεν εκυµαίνετο πάντοτε γύρω από το 20% του εκλογικού σώµατος. Και την 

δύναµιν αυτήν διετήρησε και κατά τας εκλογάς της 11ης Μαϊου. Η ιστορική όµως 

αποστολή του ήτο ευρυτέρα και δεν την εξεπλήρωσεν λόγω των υποκειµενικών 

αδυναµιών και των σφαλµάτων της ηγεσίας του, που επροκάλεσαν µια απωθητικίν 

κρίσιν εµπιστοσύνης εις την ψυχήν των περισσοτέρων δυσαρεστηµένων µαζών».  771

Τέλος ο αρθρογράφος Β. καταλήγει µε ένα εκτενές κύριο άρθρο που επιγράφεται «Τι πρέπει να 

γίνη»,  εξηγώντας ότι πρέπει να αρθούν τα γενεσιουργά αίτια που προκάλεσαν το εκλογικό 772

αποτέλεσµα.  

Μετά από αυτό το άρθρο, η «Μ» θα συνεχίσει να καταγράφει την επικαιρότητα µε 

ειδησεογραφικό ύφος, επικεντρώνοντας στην καταγραφή των δραµατικών εξελίξεων στο Κυπριακό 

και επικρίνοντας την κυβέρνηση Καραµανλή για τη στάση της.  Το θέµα της Κύπρου θα έρθει 773

ξανά στην επικαιρότητα από τον Δεκέµβριο του 1958 και µετά, ενώ οι συµφωνίες Ζυρίχης και 

Λονδίνου και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης (που κατέθεσε δύο προτάσεις µοµφής), 

 ό.π769

 ό.π.770

 ό.π.771

 «Μ» 29.5.1958772

 Βλ. «Μ» Ιούνιος- Αύγουστος 1958773
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µονοπωλούν τα πρωτοσέλιδα της εφηµερίδας, που προβάλλει τις απόψεις πολιτικών των κοµµάτων 

του κέντρου, όµως πάντοτε δίνει προβάδισµα στην προβολή των απόψεων του Σ. Βενιζέλου.  774

Στο µεταξύ θα ξεσπάσουν ενδοπαραταξιακές έριδες στο Κ.Φ. που θα οδηγήσουν τους 

άσπονδους πολιτικούς φίλους, Παπανδρέου και Βενιζέλο, στην απόφαση να παραιτηθούν και να 

παραχωρήσουν στον άλλο την αρχηγία του κόµµατος.  Τα πρωτοσέλιδα της «Μ» του Νοεµβρίου 775

1958 αποτυπώνουν τις ενδοπαραταξιακές διεργασίες της περιόδου. Τελικά η εφηµερίδα 

πληροφορεί σε ειδησεογραφικό τόνο ότι «Ο κ. Παπανδρέου παρητήθη αιφνιδίως της 

συναρχηγίας»  και ύστερα από πρόταση του Βενιζέλου συγκαλείται «Συνέδριον του κόµµατος 776

των Φιλελευθέρων» προς «ανάδειξιν της οριστικής ηγεσίας του».  Η εφηµερίδα παρακολουθεί τις 777

εξελίξεις, προσπαθώντας να κρατήσει τις εσωκοµµατικές ισορροπίες, αν και το ποιον στηρίζει είναι 

παραπάνω από εµφανές: «Ο κ. Σ. Βενιζέλος θα αναδειχθεί δια µεγάλης πλειονοψηφίας αρχηγός 

των Φιλελευθέρων».  Η κρίση καταλήγει σε αδιέξοδο, µε αποτέλεσµα στις αρχές του 1959 η 778

παράταξη του Κέντρου να εµφανίζεται κατακερµατισµένη. 

6.5 Δηµοτικές εκλογές και προεκλογική περίοδος 1959 

Την άνοιξη του 1959 η εφηµερίδα στρέφει το ενδιαφέρον τις στις επερχόµενες δηµοτικές 

εκλογές. Μετά την ανάδειξη της ΕΔΑ στη θέση της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, ο προεκλογικός 

αγώνας για τις δηµοτικές εκλογές έγινε σε πολωµένο κλίµα, στοιχείο που χρησιµοποιήθηκε από την 

κυβέρνηση για την άσκηση συστηµατικής προεκλογικής βίας.  Η ΕΔΑ πολιτικοποίησε εξαρχής το 779

διακύβευµα των εκλογών και πέτυχε σε ορισµένες περιπτώσεις να εξασφαλίσει κατά τόπους 

συνεργασίες µε κόµµατα και στελέχη του Κέντρου.  Στο δήµο Θεσσαλονίκης   καταγράφηκε η 780 781

σχεδόν απόλυτη πόλωση, και η «Μ» υποστήριξε µε σθένος τον αντικυβερνητικό χαρακτήρα της 

 Βλ. πρωτοσέλιδα Δεκεµβρίου 1958- Μαρτίου 1959.774

 Νικολακόπουλος, ό.π, σ 256775

 «Μ»4.11.1958776

 «Μ» 5.11.1958777

 «Μ» 15.11.1958778

 Νικολακόπουλος ό.π., σ.258779

 ό.π.σ.257780

«Μ» 13.3.1959. «Τα κόµµατα του κέντρου απεφάσισαν να κατέλθουν και εις Θεσσαλονίκην µε κοινόν υποψήφιον 781

δήµαρχον τον τέως βουλευτήν κ. Ιωάν.Παπαηλιάκην», «Ο αγών ούτω τίθεται επί καθαρώς αντικυβερνητικού επιπέδου»
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ψήφου.  Συνεπεία της πολωτικής αντιπαράθεσης αλλά και της προεκλογικής βίας, η επιρροή που 782

είχε αποκτήσει η αριστερά και η κεντροαριστερά το 1954 περιορίστηκε στις δηµοτικές εκλογές του 

1959.  Ο υποψήφιος της Φιλελεύθερης Δηµοκρατικής Παράταξης στη Θεσσαλονίκη µε την 783

υποστήριξη της ΕΔΑ ήρθε µεν δεύτερος, όµως η «Μ» παρουσιάζει το αποτέλεσµα εστιάζοντας 

µόνο στα µεγάλα αστικά κέντρα όπου «Η αντιπολίτευσις υπερτερεί εν συνόλω εις Αθήνας, Πειραιά 

και Θεσσαλονίκην παρά την βίαν και την τροµοκρατίαν».  784

Μετά τις δηµοτικές εκλογές ξεκινά νέα προσπάθεια της «Μακεδονίας» για την 

αναδιοργάνωση και ενοποίηση της αντιπολίτευσης  µε στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης,  785 786

στρατηγική που θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 1959. Προεξάρχουσα θέση στα 

πρωτοσέλιδα της εφηµερίδας έχει η αντιπολιτευτική κριτική του Σ. Βενιζέλου, είτε σε επίπεδο 

κοινοβουλευτικών διαδικασιών, είτε οικονοµικής πολιτικής,  αλλά και η πρότασή του για 787

απύραυλη Βαλκανική και προσέγγιση µε την ΕΣΣΔ.  Επίσης, ως κρίσιµο ζήτηµα πολιτικής 788

αντιδικίας η αντιπολίτευση αναδεικνύει την υπόθεση Μέρτεν, την οποία η «Μακεδονία» κράτησε 

 Κάποια πρωτοσέλιδα που αποτυπώνουν τα αντικυβερνητικά χαρακτηριστικά που προσέδωσε η αντιπολίτευση στις 782

δηµοτικές εκλογές είναι: «Μ» 24.3.1959 «Ενθουσιώδεις παντού λαϊκαί εκδηλώσεις υπέρ των αντικυβερνητικών 
συνδυασµών», «Μ» «Η κυβέρνησις της ευνοιοκρατίας πρέπει να πέση τονίζει εις λόγον του ο κ. Σοφ. Βενιζέλος διότι µας 
οδηγεί εις πλήρη καταστροφή», «Πολιτική µάχη δίδεται κατά τας δηµοτικάς εκλογάς» 26.3.1959, «Μ» 31.3.1959Η 
ογκωδεστάτη και ενθουσιώδης συγκέντρωσις της φιλελευθέρας δηµοκρατικής παρατάξεως έκρινε πλέον τον αγώνα εις 
την Θεσσαλονίκην». Στις 2 Απριλίου, τρεις µέρες πριν τις εκλογές, η εφηµερίδα φιλοξενεί άρθρο του Σοφ. Βενιζέλου, 
γραµµένο ειδικά «δια την ‘’Μακεδονίαν’’» µε τίτλο «Η έννοια της ψήφου» στο οποίο υποστηρίζει ότι στις δηµοτικές 
εκλογές: «ο ελληνικός λαός θα οµιλήση δια της ψήφου του δια να είπη εκείνο το οποίον σκέπτεται: να εγκαταλείψη την 
εξουσίαν όσον είναι καιρός». Η «Μ» διατείνεται στο ρεπορτάζ ότι «Εκρίθη οριστικώς ο αγών εις Θεσσαλονίκην υπέρ των 
αντικυβερνητικών συνδυασµών», «Τα κυβερνητικά τεχνάσµατα απέτυχον και αι πιέσεις ουδέναν πολίτην πτοούν». Την 
εποµένη προβλέπει ότι: «Ο λαός θα αποδοκιµάση την Κυριακήν την κυβέρνησιν των συµφορών ψηφίζων παντού 
αντικυβερνητικούς», «Ο λαός θα αποδοκιµάση την Κυριακήν την κυβέρνησιν των συµφορών ψηφίζων παντού 
αντικυβερνητικούς», «Ουδένα είναι δυνατόν να εξαπατήσουν τα ποικίλα κυβερνητικά τεχνάσµατα», «Καθαρώς πολιτική 
σηµασίαν έχει η ψήφος», «Η καταψήφησις των συνδυασµών της ΕΡΕ θα αποδείξη ότι στερείται λαϊκού ερίσµατος ο κ. 
Καραµανλής» («Μ» 3.4.1959)  
Αντίστοιχα, οι προσπάθειες αναδιοργάνωσης του κατακερµατισµένου Κέντρου αποτυπώνονται ενδεικτικά σε 
πρωτοσέλιδους τίτλους όπως: «Συγχωνεύονται κατ’ επιµόνους φήµας οι Φιλελεύθεροι και Προοδευτικοί υπό την αρχηγίαν 
του κ. Σπ. Μαρκεζίνη» («Μ» 16.3.1960)

 Νικολακόπουλος ό.π., σ: 258783

 «Μ» 7.4.1959784

 Βλ. «Μ» Απρίλιος- Ιούλιος 1959785

 Βλ. «Μ» Αύγουστος, Σεπτέµβριος, Νοέµβριος 1959786

 «Μ» Φεβρουάριος1960787

 «Μ» Μάρτιος, Ιούνιος 1960788
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ψηλά στην ατζέντα της, τόσο επειδή ήταν ένα θέµα που αφορούσε ένα πρόσωπο που έδρασε στη 

Θεσσαλονίκη, όσο και γιατί µπορούσε να ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση Καραµανλή.   789

Στο πολωµένο περιβάλλον της εποχής, µεταξύ ΕΡΕ και της ενισχυµένης µετά τις εκλογές 

του 1958 ΕΔΑ, ο Βενιζέλος προσπαθούσε να δηµιουργήσει διακριτό πολιτικό χώρο, προσπάθεια 

που υποστήριζε µέσα από τις σελίδες η «Μ», τονίζοντας ότι «δεν αποδέχεται συνεργασίαν µετά της 

ΕΔΑ, ούτε συντονισµόν πολιτικής».  Στο πλαίσιο αυτό η «Μ» προέβαλλε τις κινήσεις 790

προσέγγισης του Σ. Βενιζέλου µε τον Γρίβα και συγκρότησης ενός «εθνικού» αντιπολιτευτικού 

µετώπου διακριτού από την ΕΔΑ.  Αν και τα άρθρα γνώµης απουσιάζουν αυτή την περίοδο, η 791

ανοικτή επιστολή της «Μ» στον πρεσβευτή των ΗΠΑ, µε τίτλο «Μετά την νίκην του Κέννεντυ»  792

αντανακλά εν πολλοίς την πολιτική τοποθέτηση της εφηµερίδας, η οποία επιχαίρει για τη νίκη των 

δηµοκρατικών. Μάλιστα σηµειώνει ότι «Δεν δυνάµεθα να είπωµεν ότι ο έλλην εργάτης ήτο 

ενθουσιασµένος από την µέχρι τούδε πολιτικήν του ρεπουµπλικανικού κόµµατος εις την Ελλάδα» 

γιατί µε την οικονοµική βοήθεια που εδόθη για να προστατευτεί «από τους γείτονάς µας του 

παραπετάσµατος» δεν εξασφαλίστηκε στήριξη των εργατικών τάξεων προς το αστικό κράτος. 

Επίσης υπενθυµίζει την «ανθελληνικήν πολιτικήν» του Ντάλλες στα Σεπτεµβριανά και το 

Κυπριακό και κλείνει µε την ευχή το δηµοκρατικό κόµµα να «ακροασθή τους παλµούς της 

καρδίας» του ελληνικού λαού.   793

6.6 Πορεία προς την ενοποίηση του Κέντρου 

 Από την αρχή του 1961, και ενώ δεν είχε ακόµη συµπληρωθεί ο τρίτος χρόνος της δεύτερης 

 Το θέµα κυριάρχησε στους πρωτοσέλιδους τίτλους της «Μ» το Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο του 1960. Ο Βόδενας 789

(Χριστοδούλου ό.π σ.98) υποστηρίζει ότι ο Βελλίδης ήταν ένας από τους µάρτυρες υπεράσπισης του Μέρτεν, πληροφορία 
που αναδηµοσιεύει και ο Κανδυλάκης (2008 ό.π). Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από τα πρακτικά της δίκης. 

 «Μ» 26.8.1960790

 Η εφηµερίδα τάχθηκε αναφανδόν υπέρ του στρατηγού, πιθανώς εξαιτίας της σύµπλευσης απόψεων στο Κυπριακό. 791

Είναι χαρακτηριστικό ότι η εφηµερίδα είχε αφιερώσει σχεδόν ολόκληρο το πρωτοσέλιδο στην αποθεωτική υποδοχή του 
Γρίβα στην Ελλάδα («Μ» 18.3.1959) όπως ακριβώς είχε κάνει και µε το Μακάριο. Στη συνέχεια αντιµετώπισε θετικά τη 
δηµιουργία της Κίνησης Εθνικής Αναδηµιουργίας από τον Γρίβα και την προσχώρηση του Βενιζέλου  σε αυτήν µε στόχο 
τη διαµόρφωση µιας εναλλακτικής πρότασης από το χώρο του Κέντρου. Βλ. ενδεικτικά, «Μ», Οκτώβριος, Νοέµβριος 
1960. Όπως αναφέρει ο Νικολακόπουλος (ό.π., σ.263) ο Σ. Βενιζέλος προσέγγισε τον Γρίβα το φθινόπωρο του 1960, 
ανέστειλε τη δράση του ΚΦ και «δάνεισε» τους βουλευτές της στην Κίνηση Εθνικής Αναδηµιουργίας που είχε 
δηµιουργήσει ο στρατηγός. Στην ΚΕΑ προσχώρησαν ο Στεφανόπουλος, η χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση ΕΠΕΚ 
και ο Κατσώτας. 

«Μ 13.11.1960792

 ό.π.793
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θητείας Καραµανλή, άρχισαν οι προετοιµασίες για την καθιέρωση νέου εκλογικού νόµου, κατά 

συνέπεια για τη διενέργεια εκλογών.  Κεντρικό ζήτηµα της περιόδου ήταν η διαµόρφωση των 794

εκλογικών σχηµατισµών και το αν ο κεντρώος χώρος θα µπορούσε να ενοποιηθεί σε ένα εκλογικό 

σχήµα. Ο Γ. Παπανδρέου προχωρά στη δηµιουργία πολιτικού κόµµατος,  γεγονός το οποίο η «Μ» 795

παρουσιάζει µε ειδησεογραφικό τρόπο, χωρίς καµία κρίση για το γεγονός.  Όµως δύο µέρες 796

αργότερα φιλοξενεί στο πρωτοσέλιδό της εκτενές άρθρο του Σ. Βενιζέλου. Δια µέσου της «Μ», ο 

αρχηγός του κόµµατος των Φιλελευθέρων ασκεί κριτική στην ίδρυση του νέου κόµµατος, χωρίς να 

το κατονοµάζει, κάνει λόγο για ατέρµονες φιλοδοξίες  

«οψιγενενών αρχηγών και ηγετών ποικίλης µορφής» που «κατακερµάτισαν εις 

ασηµάντους πολιτικάς οµάδας τον επιβλητικό όγκον της παρατάξεως του Κέντρου και 

της αφήρεσαν την κρίσιµον επιβολήν την οποία ήσκησε αυτή από της απελευθερώσεως 

της χώρας» και τους ψέγει γιατί δεν υποστήριξαν τη «λύση Γρίβα».   797

 «Ο κ. Καραµανλής έδωσεν υπόσχεσιν εις την Βουλήν ότι τον Μάρτιον θα αρχίσουν συνεννοήσεις µεταξύ 794

κυβερνήσεως και αντιπολιτεύσεως προς καθέρωσιν νέου εκλογικού συστήµατος», «Η κυβέρνησις, ετόνισε, δεν θα 
επισπεύση τας εκλογάς αλλά θεωρεί εύλογον το αίτηµα των κοµµάτων όπως γνωρίζουν εγκαίρως το σύστηµα διεξαγωγής 
των» (17.1.1961), «Εκλογάς το φθινόπωρον επιθυµεί ο κ. Καραµανλής και θα τας προετοιµάση», «Προτιµάται η 
ενισχυµένη αναλογική» (29.1.1961)

 Όπως σηµειώνει  ο Νικολακόπουλος, (ό.π., σ.263) η ίδρυση της ΚΕΑ του Γρίβα και η συµπόρευση µε αυτήν πολιτικών 795

όπως ο Βενιζέλος, ο Στεφανόπουλος και ο Κατσώτας αποτέλεσε έναυσµα για αναδιάταξη των πολιτικών σχηµατισµών, 
συγκρότηση ενός µετώπου στα αριστερά µε τη Συντονιστική Κίνηση Πανδηµοκρατικού Αγώνα µε τη συµµετοχή της 
ΕΔΑ. Οι κεντρώες δυνάµεις που δεν επιθυµούσαν συνεργασία εµ την ΕΔΑ αλλά διαφωνούσαν µε την αρχηγία Γρίβα 
προσανατολίστηκαν προς τον Γ. Παπανδρέου, ο οποίος τον Φεβρουάριο του 1961 ίδρυσε το Δηµοκρατικό Κέντρο-
Αγροτική Φιλελευθέρα Ένωσις.

 «Μ» 12.2.1961 «Ιδρύθη το νέον κόµµα του Κέντρου υπό την ηγεσίαν του κ. Παπανδρέου µε αρχικήν δύναµιν 18 796

βουλευτών»

 «Μ» 14.2.1961 «Το κόµµα των Φιλελευθέρων». Ο Βενιζέλος τονίζει ότι το Κ.Φ. «κατέβαλλε εντόνους και συνεχείς 797

προσπαθείας δια την ένωσιν», αλλά αναγνωρίζει ότι οι διάφορες οµάδες στις οποίες διασπάστηκε η παράταξη δεν έπαψαν 
να εκφράζουν «τας γνήσιας δηµοκρατικάς τάσεις». Εξηγεί ότι χρειαζόταν ένα πρόσωπο που έµεινε εκτός των 
ενδοπαραταξιακών προστριβών και φιλοδοξιών για αυτό και το Κ.Φ. συνεργάστηκε µε την Κίνηση Εθνικής 
Αναδηµιουργίας (ΚΕΑ) του Γρίβα, και σχολιάζει ότι πολλοί από αυτούς που υποσχέθηκαν να στηρίξουν τη «λύση Γρίβα» 
«εµφανίζονται σήµερον ως ουραγοί µιας ηγεσίας, εναντίον της οποίας έβαλλον συνεχώς και κατά τον πλέον αδιάλλακτον 
τρόπον από του 1958 µέχρι προ ολίγων ηµερών και επιχειρούν να επροσωπήσουν τον κέντρον, δια µιας νέας πολιτικής 
κινήσεως περί της οποίας το µόνον µαθηµατικώς βέβαιον είναι ότι τυχόν ευοδούµενη, προωρίσται να ενισχύση το 
καθεστώς Καραµανλή και την πόλωσιν»
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 Οι συζητήσεις για το εκλογικό σύστηµα εντείνονται τον Μάϊο του 1961.  Σε αυτό το 798

πλαίσιο ο Βενιζέλος αρχίζει µια ακόµη (αποτυχηµένη) προσπάθεια συνένωσης των δυνάµεων του 

Κέντρου την οποία προβάλλει η «Μ».  Μάλιστα, η εφηµερίδα παρεµβαίνει στις πολιτικές 799

διεργασίες στο χώρο του κέντρου, µε δύο µακροσκελείς επιστολές µε την υπογραφή «Έλλην του 

Κέντρου», οι οποίες θυµίζουν το ύφος και τη δοµή των τεσσάρων άρθρων µε την υπογραφή Β. που 

δηµοσιεύτηκαν µετά τις εκλογές του 1958. Είτε πρόκειται για τον ίδιο τον Βελλίδη, είτε για 

αρθρογράφο της «Μ», είτε για επιστολογράφο, οι επιστολές αυτές αποκαλύπτουν την πολιτική 

τοποθέτηση της εφηµερίδας όπου φιλοξενούνται, για αυτό και παραθέτουµε εκτενή αποσπάσµατα. 

Μεταξύ άλλων στην πρώτη επιστολή  ο αρθρογράφος επικαλείται τη ρήση του Κέννεντυ, ότι αν η 800

κοινωνία δεν µπορέσει να συνδράµει τους πολλούς και φτωχούς, τότε δεν θα µπορέσει να σώσει 

τους λίγους και πλούσιους. Ο επιστολογράφος υπενθυµίζει ότι στα τρία επίπεδα που γίνεται η µάχη 

«µεταξύ της αστικής τάξεως και του κοµµουνισµού» η αστική δηµοκρατία στην Ελλάδα αδυνατεί 

να κερδίσει τη «µάχη». Στο επίπεδο της κοινωνίας, παρά τους αγώνες και τις θυσίες του ελληνικού 

λαού προκειµένου να εγκαθιδρυθεί αστική δηµοκρατία στην Ελλάδα δεν επήλθε η «ειρηνική 

εθνική ανανέωσις». Στο πεδίο της οικονοµίας η πλειοψηφία του πληθυσµού είτε µεταναστεύει είτε 

«λαχταρά και αυτόν τον επιούσιον» ενώ η κεφαλαιοκρατική τάξη εξοβελίζεται από «σαλταδόρους 

της οικονοµίας οι οποίοι εν τέλει οδηγούν εις µονοπώλια» µε αποτέλεσµα να «παχύνεται 

ανεπιτρέπτως η άρχουσα τάξις». Στο πολιτικό πεδίο «η ελληνική δηµοκρατία δέον να θεωρείται 

παρηκµασµένη», και αντί να προβάλλει την ιδεολογία, αµύνεται [σ.σ. απέναντι στον κοµµουνισµό] 

 Όπως αναφέρει ο Νικολακόπουλος, ό.π. σ. 266, ο Καραµανλής εισήγαγε τρεις συµπληρωµατικές τροπολογίες, που 798

παρουσιάστηκαν στη βουλή ως «παραχωρήσεις» προς τα κόµµατα του Κέντρου, αλλά ήταν ένας έµµεσος 
αντιπερισπασµός στις προσπάθειες ενοποίησης του Κέντρου, αφού έδινε τη δυνατότητα και στο τρίτο κόµµα να 
συµµετάσχει στην β’ κατανοµή, ασχέτως ποσοστού, ενώ µείωνε το ποσοστό συµµετοχής στη β’ κατανοµή για όλα τα 
µεµονωµένα κόµµατα Κατά τον ίδιο, είναι ενδιαφέρον ότι η ανακοίνωση του νέου εκλογικού έγινε την ώρα που ο Σ. 
Βενιζέλος βρισκόταν στις ΗΠΑ και δεχόταν συστάσεις για ενοποίηση των δυνάµεων του Κέντρου, από τον υφυπουργό 
Εξωτερικών Τζ. Μακ Γκη. Βλ. επίσης «Μ» 27.5.1961. Στο πρωτοσέλιδο της 31ης Μαϊου 1961 υπάρχει µια πολύ 
εύγλωττη γελοιογραφία που περιγράφει το κλίµα των συζητήσεων για τις αλλαγές στον εκλογικό νόµο: Ο Καραµανλής 
έχει στήσει γαϊτανάκι, όπου ο Γρίβας κρατά ένα πλακάτ που γράφει «αναλογική του 1951», ο Μαρκεζίνης «12%», ο 
Παπανδρέου 15%, ο Μπαλτατζής «µείωσις ποσοστών». Ο Βενιζέλος είναι θεατής ενώ η λεζάντα γράφει: «Σκοπός του κ. 
Καραµανλή, να µην επέλθη ένωσις του κέντρου».

«Μ» 7.6.1961, «Ο κ. Βενιζέλος ήρχισεν νέαν προσπάθειαν ενοποιήσεων των δυνάµεων του Κέντρου. Συνηντήθη µετά 799

των κ.κ. Γρίβα –Τσιριµώκου», «Μ» 18.6.1961, «Ο κ. Βενιζέλος έχει παραιτηθή των προσπαθειών του προς ενοποίηση του 
Κέντρου», «Τυγχάνουν ανακριβή τα αναγραφέντα ότι πιέζει τον κ. Γρίβαν να αποσυρθή»

 «Μ» 20.6.1961 «Οι κίνδυνοι». Δηλώνεται ότι πρόκειται για επιστολή αναγνώστη, γιατί «η ‘’Μακεδονία’’ πιστεύουσα 800

ότι ο ελεύθερος τύπος είναι παράγων της λειτουργίας του δηµοκρατικού πολιτεύµατος δια τον ρόλον τον οποίον παίζει ως 
βήµα των πολιτών, δηµοσιεύει την κατωτέρω επιστολή».
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µε τον ‘’φάκελον’’, και τον ‘’χαφιεδισµόν’’.  Ο επιστολογράφος ψέγει εξωκοµµατικούς 801

παράγοντες και τον «ολιγαρχικό σαλταδορισµό» τα ανάκτορα που έχρισαν  ως «πρωθιερέα» (σ.σ. 

εννοεί τον Καραµανλή) εκείνον που «θα επήγαινε καλύτερα εις τα µέτρα του αυλικού και 

ολιγαρχικού περιβάλλοντος» δηλαδή κατά τον επιστολογράφο τα οικονοµικά µονοπώλια και το 

κλείσιµο του Κυπριακού, αποδυνάµωσαν την «εθνική αντιπολίτευση», µε συνέπεια να φτάσει η 

ΕΔΑ στο 25% και «επί θύραις το λαϊκόν µέτωπον». Κατά τον ίδιο τα δύο µέτωπα δεν θα είναι ΕΡΕ-

λαϊκό µέτωπο, «όπως ελπίζουν και κρυφίως τρίβουν τα χέρια τους οι σφετερισταί, αλλά ΕΡΕ- 

µέτωπον ελληνικής εθνικής ενώσεως και ανεξαρτησίας». Ο «Έλλην του Κέντρου» επικαλείται τον 

ιστορικό και σύµβουλο του Κέννεντι, Άρθρουρ Σλέσιγκερ, λέγοντας ότι η διαίρεση δεν είναι 

µεταξύ εθνικιστών και κοµµουνιστών αλλά µεταξύ «µαλακών», που συνεβιβάσθησαν εις τα εθνικά 

δίκαια και χρησιµοποίησαν το έθνος ως «ανταλλακτική αξία» για την επίτευξη των στόχων τους 

και «σκληρών», στους οποίους και µόνο το έθνος «µπορεί να ελπίζη δια την επιβίωσίν του». Η 

ρητορική αυτή, για το κυπριακό και τη σκληρή στάση που έπρεπε να τηρηθεί, παραπέµπει στον 

στρατηγό Γρίβα, τον οποίο εξάλλου ο επιστολογράφος φωτογραφίζει χωρίς να κατονοµάζει, 

κάνοντας λόγο για «ένα επίλεκτον ‘’παλαιόν’’ υλικόν» που «δεν υπέκυψεν εις την υποτέλειαν, 

έµεινε δηλαδή ‘’σκληρός’’, τον οποίο περιέλαβε Σοφοκλής Βενιζέλος στην προσπάθεια 

συγκρότησης ενός «σκληρού» µετώπου. Όµως κατά τον επιστολογράφο:  

«η εθνική προαίρεσις το οξύ πολιτικόν αισθητήριον και ο σεβασµός του κ. Σ. Βενιζέλου 

προς το πολίτευµα, υπέρ ου ηνάλωσε τας κοµµατικάς του δυνάµεις δεν αρκούν δια την 

επιτυχία». 

Το ερώτηµα κατά τον ίδιο είναι αν και το «πολίτευµα» θέλει να σωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, 

ακόµα και αν δεν συνταχθεί µε την προσπάθεια του Βενιζέλου, ας καταστήσει τους µηχανισµούς 

του «αψόγους ‘εθνικούς’».  

«Και τότε η ασθένεια του ‘’διάσπαρτου’’ και ‘’φιλόδοξου’’ υλικού του κέντρου 

θεραπεύεται. Η προσέγγισις της εξουσίας είναι το καλύτερον θεραπευτικόν µέσον». 

Όµως ο αρθρογράφος βλέπει ότι µε τα τεχνάσµατα του εκλογικού νόµου επιχειρείται η 

λαφυραγώγηση των δυνάµεων του κέντρου προς όφελος των κυβερνώντων και της αριστεράς.  

«Αν ήθελε πραγµατικά να σωθεί ο ασθενής (…) θα έδιδε τα µέσα εις την εθνικήν 

αντιπολίτευσιν να παλαίση. (…) Ας φέρουν αµέσως την εθνικήν αντιπολίτευσιν εις την 

εξουσίαν και ας της τάξουν βασικούς σκοπούς. Ας µην βαυκαλίζονται µε τις ‘’ενώσεις’’ 

 Ό.π.801



A161

και τις ‘’τσόντες’’.  

Ο επιστολογράφος όµως φοβάται ότι αν δεν ενισχυθεί η «εθνική αντιπολίτεση» και δεν συµπηχθεί 

το «σκληρό µέτωπο» από τους πολιτικούς, αυτό θα γίνει µοιραία από τις λαϊκές µάζες του κέντρου, 

που θα ριζοσπαστικοποιηθούν, κινούµενες προς την αριστερά, µε τον κίνδυνο να «κατολισθήσωµεν 

εις βίαιους µετασχηµατισµούς και αιµατηρούς ταξικούς αγώνας», φέροντας ως παράδειγµα .τη 

«µάχη των οικοδόµων εις την Οµόνοιαν». Για να αποδευχθεί αυτό, προτείνει να εξεταστεί:  

«αντί οι εθνικόφρονες µάζαι να οδηγηθούν µόναι εντός του µηχανισµού της αριστεράς, 

να κληθούν αι αριστεραί µάζαι και η νόµιµος πολιτική ηγεσία των εντός ενός εθνικού 

µηχανισµού. Ένα λαϊκόν µέτωπον από τα δεξιά θα ήτο χιλιάκις προτιµότερον από το 

λαϊκόν µέτωπον αντιθέτου αφετηρίας».  

Για τον επιστολογράφο ένα τέτοιο µέτωπο θα ήταν η τελευταία δικλείδα του ελληνικού αστικού 

καθεστώτος: 

«Αν η αστική τάξις πιστεύει ότι αυτή είναι το έθνος ας δώση εις τον τόπον εθνικήν 

ηγεσίαν. Η ολιγαρχική ηγεσία έχει πάνοπλον και αποτελεσµατικόν αντίπαλον τον 

κοµµουνισµόν». Το άρθρο καταλήγει µε την προφητική ρήση «ας γνωρίζουν όλοι, ότι οι 

λαοί δεν αποθνήσκουν, αποθνήσκουν τα πολιτεύµατα».  802

Η πρώτη επιστολή προκάλεσε συζητήσεις, σχόλια και άρθρα στον κυβερνητικό τύπο, κάποιοι 

µάλιστα συνέδεσαν τον επιστολογράφο µε τον ίδιο τον Βενιζέλο, κάτι που διαψεύστηκε από τον 

«Έλληνα Κεντρώο» που επανήλθε µέσα από τις στήλες της «Μ», στο ίδιο ύψος κάνοντας 

«ινστρούχτορες του λόχου» της δεξιάς.   803

 Με την ολοκλήρωση της ψήφισης του εκλογικού νόµου στα τέλη Ιουνίου, η βουλή κλείνει 

για το θέρος. Οι διεργασίες στο χώρο του κέντρου επιτείνονται από τα τέλη Ιουνίου, οπότε το 

εγχείρηµα του ενός εκ των δύο πόλων της εθνικής αντιπολίτευσης, η ΚΕΑ, φαίνεται να ναυαγεί- 

µάλιστα η «Μ» που το είχε υποστηρίξει το χαρακτηρίζει πλέον «αποτυχηµένο».  Η αντιπολίτευση 804

πιέζει για να αντικατασταθεί η κυβέρνηση Καραµανλή από υπηρεσιακή, και τον Αύγουστο 

  Ό.π.802

 «Μ» 25.5.1961 «Βεβαίως: ‘’σκληρόν µέτωπον’’. Μάλιστα ο επιστολογράφος χρησιµοποιεί τον χαρακτηρισµό 803

«θηλυκός ινστρούχτρας» φωτογραφίζοντας πιθανότατα την εκδότρια της «Καθηµερινής» Ε. Βλάχου.

 «Μ» 30.6.1961 «Η πρωτοβουλία του κ. Γρίβα προς ένωσιν του Κέντρου θεωρείται ως αποτυχούσα», «Ο στρατηγός 804

εµµένει εις την πρότασιν και τονίζει ότι παραµένει εν ισχύϊ»
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δηµοσιεύονται οι πρώτες πληροφορίες για διεξαγωγή των εκλογών το φθινόπωρο του 1961.  Εν 805

τω µεταξύ, βρίσκονται σε εξέλιξη οι προσπάθειες για ενοποίηση των δυνάµεων του Κέντρου.  806

Λίγες ηµέρες πριν τη δηµιουργία της Ε.Κ. η «Μ» δεν είχε καµία αναφορά στο πρωτοσέλιδο για τις 

διεργασίες στον χώρο του κέντρου, παρόλο που σύµφωνα µε τη αναφορές στενών συνεργατών του 

όπως ο Βόδενας  και ο Κούρτης,  ο ίδιος ο Βελλίδης είχε ενεργό ρόλο στις παρασκηνιακές 807 808

διαπραγµατεύσεις. Στις 19 Σεπτεµβρίου, τη µέρα δηλαδή που αποφασιζόταν η δηµιουργία της Ε.Κ., 

η εφηµερίδα δηµοσίευε στο πρωτοσέλιδο ότι «Ο κ. Γ. Παπανδρέου παρητήθη της αρχηγίας του 

Κέντρου δια να διευκολύνη την συγχώνευσιν των κοµµάτων» αλλά ταυτόχρονα διαπίστωνε 

(παραπλανητικά;) ότι «αι ελπίδες επιτεύξεως συµφωνίας είναι ελάχισται».  Την εποµένη 809

αναγγέλλει, µε οκτάστηλο τίτλο τριών σειρών, ότι «Παραιτείται σήµερον η κυβέρνησις και 

σχηµατίζεται αµέσως υπηρεσιακή», «Ηνώθησαν τα κόµµατα του κέντρου», ενώ στο οπισθόφυλλο, 

µε επίσης οκτάστηλο τίτλο τριών σειρών «Η Ένωσις των κοµµάτων του Κέντρου ήνοιξε την οδόν 

δι’ αποκατάστασιν της οµαλότητος & της δηµοκρατίας».  810

6.7 Οι εκλογές «βίας και νοθείας» του 1961 

 Όπως και σε προηγούµενες εκλογικές αναµετρήσεις, η «Μ» όχι απλώς υποστηρίζει το 

Κέντρο αλλά λειτουργεί ως οιονεί κοµµατική εφηµερίδα. Έτσι, προσπαθεί να πείσει ότι η Ε.Κ. θα 

διεκδικήσει µε αξιώσεις την εξουσία,  ενώ στη συνέχεια προβλέπει µε βεβαιότητα τη νίκη, η 811

οποία ισοδυναµεί για τη «Μ» µε «ανάσταση του έθνους».  Μάλιστα, η εφηµερίδα καλεί τους 812

 «Μ» 4.8.1961 «Εκλογαί την 5ην ή την 12ην Νοεµβρίου µε υπηρεσιακήν κυβέρνησιν & πρωθυπουργόν τον κ. 805

Πεσµαζόγλου;», «Μ» 20.8.1961, «Το επιτελείο της ΕΡΕ ετοιµάζει εν µέσω οξύτατων διαφωνιών µε πάσαν µυστικότητα 
τας εκλογάς». Κατά τον Νικολακόπουλο, όπ., σ.267, η επίσηµη ανακοίνωση για την προκήρυξη των εκλογών 
καθυστέρησε αρκετά, επειδή προφανώς ήταν συναρτηµένη µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων στο χώρο του Κέντρου, 
ενώ το αίτηµα του Καραµανλή προς τον βασιλιά για πρόωρες εκλογές κατατέθηκε στις 15.9.1961 αλλά υιοθετήθηκε µε 
καθυστέρηση και ανακοινώθηκε ταυτόχρονα µε την συγκρότηση της Ένωσης Κέντρου, στις 19.9.1961.

 Βλ. «Μ», Αύγουστος, Σεπτέµβριος 1961806

  Χριστοδούλου, ό.π., σ. 115 κ.εξ.807

 Παράρτηµα, συνέντευξη Κούρτη808

«Μ» 19.9.1961809

 «Μ» 20.9.1961810

 «Μ» 1.10.1961 «Η Ένωσις Κέντρου διεκδικεί την εξουσίαν. Η ΕΡΕ είναι αδύνατον να πλειοψηφία. Η ΕΔΑ θα υποστή 811

σηµαντικήν µείωσιν»

 Βλ. Πρωτοσέλιδα «Μ» Οκτώβριος 1961812



A163

αναγνώστες της να συµµετάσχουν στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του κόµµατος,  τις οποίες 813

προβάλλει ως προάγγελο θριάµβου.  814

Οι πρώτες αναφορές στο σχέδιο προεκλογικής βίας (που αργότερα θα γίνει γνωστό ως 

σχέδιο «Περικλής») γίνονται στον Τύπο της Αριστεράς από τα µέσα Σεπτεµβρίου,  ενώ οι 815

εφηµερίδες του Κέντρου, εµφανίζουν το θέµα πολύ αργότερα, και στην καλύτερη περίπτωση 

υποβαθµισµένο προβάλλοντας την πλευρά της αστυνοµίας.  Μόλις στα µέσα Οκτωβρίου η ΕΚ θα 816

καταγγείλει τα φαινόµενα βίας επικαλούµενος το σύνταγµα και την νόµιµη άµυνα για την 

υπεράσπισή του. Την ηµέρα των εκλογών η «Μ» µεταδίδει τα «Μηνύµατα νίκης»:  817

«Νέα περίοδος αρχίζει εις την ελληνική ιστορία», «Ο εκλογικός θρίαµβος του Κέντρου 

θεωρείται υπό όλων ως υπερβέβαιος», «Απώλεσαν πάσαν ελπίδα οι επιτελείς της ΕΡΕ 

και διέταξαν έντασιν του οργίου τροµοκρατίας».   818

Όµως η κάλπη διαψεύδει την εφηµερίδα, δίνοντας την πλειοψηφία στην ΕΡΕ µε 50,8%.  Την 819

εποµένη η «Μ» δηµοσιεύει µε αυστηρά ειδησεογραφικό ύφος:  

 Για παράδειγµα, ενόψει της οµιλίας του Γ. Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη: «Μ» 5.10.1961 «Ενθουσιώδης υποδοχή 813

ετοιµάζεται υπό του λαού της Θεσσαλονίκης εις τον πρόεδρον της Ενώσεως Κέντρου» και σε βινιέτα πάνω από τον 
λογότυπο της εφηµερίδας «Την Κυριακήν, όλη η πλατεία Αριστοτέλους θα πληµµυρίση από τους Έλληνας που θέλουν να 
ζήσουν ελεύθεροι, αξιοπρεπείς, εις µίαν πατρίδαν προοδευτικήν». Επίσης, σε βινιέτες «Μ» 6.10.1961 «Χωρίς νταούλια, 
χωρίς ζουρνάδες, σεµνά και επιβλητικά όλοι την Κυριακή εις την πλατείαν Αριστοτέλους», και «Μ» 8.10.1961 «Εις τας 5 
το απόγευµα όλοι οι Έλληνες εις την πλατείαν Αριστοτέλους! Ο αρχηγός του Κέντρου κ. Παπανδρέου κηρύσσει την 
ανάστασιν του έθνους»

 «Μ» 8.10.1961 «Η Θεσσαλονίκη σαλπίζει σήµερον την νίκην της ενώσεως του Κέντρου και της Δηµοκρατίας», «Μ» 814

10.10.1961 «Έχει σχηµατισθή η κυβέρνησις της νίκης, η καλυτέρα των ελληνικών κυβερνήσεων εξήγγειλεν εις τον λαόν 
ο κ. Παπανδρέου εις µνηµειώδη πολιτικόν λόγον του». Ακολουθούν αντίστοιχα πρωτοσέλιδα, που καταγράφουν τον 
«πρωτοφανή ενθουσιασµό» µε τον υποδέχονται τον Παπανδρέου στις διάφορες πόλεις και υποστηρίζει ότι οι 
προεκλογικές συγκεντρώσεις έχουν χαρακτήρα δηµοψηφίσµατος (13.10.1961, και 15.10.1961), Επίσης «Μ» 27.10.1961 
«Τεράστια εις όγκον και ανυπέρβλητος εις ενθουσιασµόν η συγκέντρωσις της Ενώσεως Κέντρου εις τας Αθήνας», «Μετά 
το πέρας των λόγων και εν µιά φωνή αι µυριάδες του παραληρούντος λαού έψαλλον το ‘Τη υπερµάχω στρατηγώ τα 
νικητήρια’»

. «Η Αυγή» 17.9.1961, 19.9.1961  815

. «Το Βήµα» 15.10.1961 816

 Βλ. ενδεικτικά πρωτοσέλιδα της «Μ» Οκτώβριος 1961. Κατά τον Νικολακόπουλο (ό.π., σ.271), οι ηγέτες του Κέντρου 817

πίστεψαν αρχικά πως θα µπορούσαν να επωφεληθούν από την ασκούµενη εναντίον της Αριστεράς βία, µόνο που πολλοί 
από τους ψηφοφόρους του Κέντρου ενέπιπταν στα κριτήρια του σχεδίου «Περικλής» περι µή εθνικοφροσύνης. 

 «Μ» 29.10.1961818

  Αναστασιάδης, ό.π., σ.34819
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«Τα µέχρι της πρωίας µερικά αποτελέσµατα» που «φέρουν πρώτην την ΕΡΕ και 

δεύτερον το Κέντρον. Το ΠΑΜΕ υπέστη µείωσιν εις όλους τους νοµούς». Σε δεύτερο 

θέµα διαβάζουµε ότι: «Υπό πρωτοφανείς συνθήκας τροµοκρατίας διεξήχθη εις την 

ύπαιθρον η ψηφοφορία», «Οπλοφορούντες µπράβοι εκακοποίησαν αντιφρονούντας».   820

Οι καταγγελίες περί της βίας και της νοθείας θα συνεχιστούν και θα ενταθούν τις επόµενες µέρες, 

µε παρότρυνση του Βενιζέλου προς τον Παπανδρέου,  ενώ η «Μ» σηµειώνει ότι: 821

«Το Κέντρον θα καταγγήλη µε ακλόνητα στοιχεία το πρωτοφανές όργιον της βίας και 

της νοθείας». «Ερρίφθη η ιδέα όπως όλοι οι βουλευταί του µη καταλάβουν θέσεις εις 

την Βουλήν αλλ’ οι αρχηγοί δεν έλαβον εισέτι απόφασιν», «Εξέπληξε τους πολιτικούς 

κύκλους το αποτέλεσµα των εκλογών, περισσότερον δε όλων τα στελέχη της ΕΡΕ».   822

Την εποµένη η εφηµερίδα αποφαίνεται µε τεράστια κεφαλαία γράµµατα, σε οκτάστηλο τίτλο δύο 

σειρών: «Νόθοι αι εκλογαί, πλαστόν το αποτέλεσµα». Στο πρωτότυπο δεν υπάρχουν εισαγωγικά, 

ούτε αποδίδεται η άποψη σε συγκεκριµένο πρόσωπο, εποµένως διαπιστώνουµε για µια ακόµη φορά 

τη «Μ» να ταυτίζεται µε την Ένωση Κέντρου που, όπως διαβάζουµε στον υπότιτλο,  

«δεν αναγνωρίζει ως νόµιµον την σχηµατισθησοµένην νέαν κυβέρνησιν Καραµανλή 

διότι την θεωρεί ως προϊόν τροµοκρατίας και νοθείας».   823

Ακολουθεί οµοβροντία δηµοσιευµάτων µε καταγγελίες, είτε για βία σε ψηφοφόρους είτε για 

ψηφοφόρους περί της διαβλητότητας του εκλογικού αποτελέσµατος, το οποίο χαρακτηρίζεται ως 

«πραξικόπηµα»,  ενώ η Ε.Κ. Κόµµα Προοδευτικών καλεί την κυβέρνηση να παραιτηθεί.   824 825

6.8 H µακρά προεκλογική περίοδος 1962-1963 

 Στις 17 Φεβρουαρίου 1962 επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη ο τότε υφυπουργός εξωτερικών 

µε αρµοδιότητα την Μέση Ανατολή και την Ασία Φίλιπ Τάλµποτ και η «Μ» αφιερώνει το ήµισυ της 

πρώτης σελίδας, δηµοσιεύοντας οκτάστηλο άρθρο µε τη µορφή ανοικτής επιστολής, για να του 

απευθυνθεί «όχι εκ µέρους δύο ή δέκα Ελλήνων αλλά εκ µέρους της παρατάξεως του Κέντρου, της 

 «Μ» 30.10.1961820

 Δαφνής, ό.π., σ. 560821

 «Μ» 31.10.1961822

 «Μ» 1.11.1961823

 Βλ. «Μ» Νοέµβριος 1961- Ιανουάριος 1962824

 Βλ. «Μ» Φεβρουάριος, Μάρτιος 1962825
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µάζης δηλαδή που µας ακολουθεί». Η παραπάνω φράση αποτυπώνει ξεκάθαρα την πολιτική 

τοποθέτηση της εφηµερίδας, που φαίνεται να ταυτίζεται µε την παράταξης τη Ε.Κ. και τη µάζα των 

ψηφοφόρων της και να µιλά εξ ονόµατος της. Ο αρθρογράφος παραλληλίζει τις εκλογές στην 

Ελλάδα µε αυτές που γίνονται στις κοµµουνιστικές χώρες,  και εκφράζει τους φόβους του για τις 826

επιπτώσεις που θα έχει στη σταθερότητα της αστικής δηµοκρατίας µια ενδεχόµενη ενδυνάµωση της 

αριστεράς, ενδεχόµενο που περιγράφει µε ένα ελατήριο που όταν συµπιέζεται, συγκεντρώνει 

µεγάλη δύναµη αν αναπηδήσει.  Χρησιµοποιώντας ειρωνικό ύφος για την αντίληψη που µπορεί 827

να επικρατεί στις ΗΠΑ για την αριστερά,  ο αρθρογράφος εκφράζει την πάγια άποψη της 828

εφηµερίδας, ότι η καταπολέµηση του κοµµουνισµού περνά µέσα από τη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου της µεσαίας τάξης: 

«Η άκρα αριστερά καθ’ηµάς τους ευρωπαίους καταπολεµείται όχι µε τον χωροφύλακα , 

όχι µε την τροµοκρατίαν ή µε αυταπάτας, αλλά µε την βελτίωσιν της θέσεως της µάζης, 

µε την ικανοποίησιν των ηθικών πόθων και των υλικών αναγκών της, µε την άνοδο του 

βιοτικού επιπέδου από µια κυβέρνησιν που θα έχη ως σκοπόν της όχι να κάµη τους 

πλουσίους πλουσιώτερους και τους πτωχούς πτωχότερους (…) αλλά που θα έχη ευρύ, 

εδραίον, αποτελεσµατικόν κοινωνικόν πρόγραµµα. Και τοιαύτη κυβέρνησις κατά τους 

ανθρώπους τους πολλούς που σκέπτονται όπως ηµείς, µόνον το Κέντρον ήτο 

ενδεδειδµένον και ικανόν να δώση εις τον τόπον, µε πρόγραµµα δουλειά και ψωµί εις 

την µάζαν».   829

Ο αρθρογράφος σηµειώνει ότι «ο τυφών, όµως, της νοθείας δεν έπληξεν µόνον την άκραν 

αριστεράν. Αυτήν την χαρίζοµεν εις την ΕΡΕ. Ο τυφών εσάρωσε γενικώς τον τόπον» (…) και 

κατηγορεί τη στάση των ΗΠΑ που έσπευσαν να αναγνωρίσουν την κυβέρνηση που προέκυψε µέσα 

από µια τέτοια εκλογική διαδικασία. Τέλος ο αρθρογράφος παραδέχεται εµµέσως ότι τις 

κυβερνήσεις στην Ελλάδα τις επιλέγουν «οι κύριοι των τυχών του ελεύθερου κόσµου», οι ΗΠΑ,  830

 «Μ» 17.2.1962 «Ποτέ δεν ήτο δυνατόν να φαντασθώµεν ότι είµεθα σύµµαχοι της µεγάλης δηµοκρατίας σας, οτι 826

συµµετέχοµεν εις το ΝΑΤΟ, δια να αγωνισθώµεν υπέρ του δυτικού πολιτισµού, υπέρ της αξιοπρεπείας του ανθρώπου, δια 
να ανεχώµεθα εις τον τόπο µας τας µεθόδους του ολοκληρωτικού κόσµου! Ποία υπήρξεν η διαφορά των προσφάτων 
εκλογών µας από τας εκλογάς που διεξάγονται εις το Παραπέτασµα;»

 ό.π.827

 ό.π. «(…) δεν γνωρίζοµεν ποία αφελής αντίληψις επικρατεί εις την ευδαίµοναν Αµερικήν»828

 ό.π.829

 όπ. «(…) Διατί µας εφορτώσατε και πάλιν την ιδίαν κυβέρνησιν, που αντιπροσωπεύει την άρνησιν; Διατί αγωνίζεσθε 830

να χάσετε την ευρείαν λαϊκήν βάσιν που σας είναι τόσο χρήσιµος;»
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εκφράζει το φόβο ότι οι αµερικάνοι έχουν «την ψευδαίσθησιν ότι ο κοµµουνισµός υποχωρεί εις την 

Ελλάδα, ενώ, πολύ φοβούµεθα ότι συντελείται το αντίθετον;» και ζητά «ολίγην κατανόησιν» γιατί 

«τα σφάλµατα τα ιδικά σας τα πληρώνοµεν ηµείς. Και τα πληρώνοµεν πολύ ακριβά» µε υπογραφή 

«Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».  831

Στο µεταξύ, η Ε.Κ. συνεχίζει να καταγγέλλει την κυβέρνηση, να κάνει προεκλογικές 

συγκεντρώσεις και να ζητά εκλογές,  ενώ αρχίζει να διατυπώνει αιχµές και κατά του στέµµατος 832

και της σχέσης του βασιλιά µε το στρατό, απόψεις που προβάλλει εκτενώς στο πρωτοσέλιδό της η 

«Μ»: 

«Και η χώρα και ο χρόνος οδηγούνται εις πλήρη καταστροφήν όταν το στέµµα τίθεται 

επί κεφαλής ενός πολιτικού κόµµατος διεκήρυξεν ενώπιον 35.000 ενθουσιώντος λαού ο 

κ. Παπανδρέου», «Ο βασιλεύς πρέπει να βασιλεύη, όχι να κυβερνά και να διοική», 

«Κατάπληξιν προεκάλεσαν οι λόγοι του βασιλέως προς τους αξιωµατικούς» ότι δηλαδή 

«Εγώ ανήκω εις σας και σεις µου ανήκετε». Η εφηµερίδα σηµειώνει ότι «Ο στρατός 

κατά το ισχύον Σύνταγµα ανήκει εις τον κυρίαρχον λαόν».  833

Η εφηµερίδα µάλιστα υποστηρίζει ότι «Ωριµάζει η ιδέα της εκκαθαρίσεως της εσωτερικής 

ανωµαλίας δια του σχηµατισµού µεταβατικής» και ότι «Πολιτειακοί και πολιτικοί παράγοντες µη 

εξαιρουµένου και του συµµαχικού προσανατολίζονται πλέον προς αυτήν».  Όµως τελικά αντί για 834

το σχηµατισµό µεταβατικής, η κυβέρνηση αποφασίζει να κλείσει τη βουλή για επτά ολόκληρους 

µήνες, επικαλούµενη «τας εορτάς του Πάσχα, τους γάµους της πριγκιπίσσης και την διάσκεψιν των 

υπουργών εξωτερικών του ΝΑΤΟ».  Μετά από αυτή την εξέλιξη κ. Βενιζέλος, µέσω δηλώσεών 835

του στη «Μακεδονία’’ ανασύρει και πάλι τον κίνδυνο του εθνικού διχασµού και ψέγει τον βασιλιά:  

«Χαίνει και πάλιν µπροστά µας το χάσµα νέου διχασµού». «Δεν δύναµαι να εννοήσω τι 

διαφέρει η Ελλάς από τα ολοκληρωτικά κράτη», «Ο βασιλεύς να επανεύρη την δύναµιν 

του βασιλεύειν», «Μόνη λύσις του αδιεξόδου: µεταβατική».   836

Παράλληλα, η «Μ» µεταφέρει τις απόψεις του αρχηγού της ΕΚ ότι συνετελέσθη εκλογικό 

 ό.π.831

 «Μ» Μάρτιος- Μάιος 1962832

 «Μ» 20.3.1962833

 «Μ»1.4.1962834

 «Μ» 4.4.1962835

 «Μ» 5.4.1962836
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πραξικόπηµα µε τη βοήθεια της ΚΥΠ και καλεί η ίδια τον βασιλιά να πάρει θέση: 

«Η ΚΥΠ ως δικτατορική υπερκυβέρνησις δρα ασύδοτος εναντίον του λαού 

καταγγέλλει ο αρχηγός του Κέντρου», «Ωργάνωσε το εκλογικόν πραξικόπηµα και η 

ίδια ενεπνεύσθη και ευθύνεται δια το αίσχος της παρακολουθήσεως των συνδιαλέκεων 

των πολιτευοµένων»,  «Ο λαός ωµίλησεν. Είνε πλέον η ώρα του βασιλέως. Η ΕΡΕ 837

συνετρίβη απολέσασα 20% των ψήφων της. Θα καταποντισθή εις τιµίας γενικάς 

εκλογάς»,  «Ο κ. Παπανδρέου καλεί τον ανώτατον άρχοντα να τηρήση τον όρκον του 838

και να φυλάξη το σύνταγµα», «Ο βασιλεύς, διεκήρυξεν, είναι ανεύθυνος όταν 

λειτουργή το πολίτευµα, όταν όµως παραβιασθή το πολίτευµα, παύει να είνε 

ανεύθυνος, γίνεται υπεύθυνος δια την αποκατάστασιν της οµαλής λειτουργίας»   839

Η «M» συνεχίζει εξαπολύει δριµεία επίθεση κατά της κυβέρνησης, µε αφορµή είτε τα 

«σκάνδαλα» της ΔΕΗ, είτε τα νέα µέτρα ασφαλείας, τα οποία χαρακτηρίζει ναζιστικής εµπνεύσεως 

και φασιστικά, είτε για τη φορολογία.  Το καλοκαίρι του 1962 δηµοσιεύει δύο πρωτοσέλιδα που 840

φανερώνουν την πρόσβασή της σε πηγές πληροφοριών:  

«Εκλογαί οπωσδήποτε την άνοιξιν του 1963»  και «Κινήσεις προς αποµάκρυνσιν του 841

κ. Καραµανλή αναληφθείσα υπό παραγόντων της δεξιάς προκαλεί σάλον εις την ΕΡΕ 

και αντιδράσεις»  842

Με αφορµή την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ στην Αθήνα (και δύο ηµέρες αργότερα, 

στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης) η «Μ» δηµοσιεύει ένα µακροσκελές και οξύτατο άρθρο που 

καλύπτει τη µισή σελίδα, µε τον χαρακτηριστικό τίτλο «Κρίµα, κ. Τζόνσον». Αφού κάνει µια 

µακροσκελή αναδροµή, σε δραµατικό τόνο, για τις θυσίες που υπέστη ο ελληνικός λαός υπέρ της 

ελευθερίας και των αξιών του «δυτικού πολιτισµού» κατά τον Α’ και Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο αλλά 

και στον «συµµοριτοπόλεµο», αφήνει σαφείς αιχµές κατά της Τουρκίας, που παρόλο δεν έκανε 

ανάλογες θυσίες τυγχάνει της εύνοιας των ΗΠΑ, όπως και η Γιουγκοσλαβία ενώ προς την Ελλάδα 

 «Μ» 8.4.1962837

 «Μ»10.4.1962838

 «Μ»3.7.1962839

 «Μ», Ιούνιος-Αύγουστος 1962840

 «Μ» 22.7.1962841

 «Μ» 4.8.1962842
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η υπερδύναµη προβάλλει «µιαν γενικήν άρνησιν»  Κατόπιν τούτων, η εφηµερίδα διαπιστώνει ότι 843

«Μας απειλεί µιζέρια, και έτσι, φυσικά, δεν πρόκειται να καταπολεµηθή ο κοµµουνισµός».  844

Από το φθινόπωρο του 1962 η Ε.Κ. επαναφέρει το αίτηµα για εκλογές υπό υπηρεσιακή 

κυβέρνηση, δηλώνοντας αποφασισµένη να µην συµµετάσχει στις εργασίες της Βουλής.  To 1963 845

η ΕΚ θα εντείνει την επίθεση «προς απαλλαγήν του λαού εκ της ΕΡΕ»,  και σε αυτό το πνεύµα 846

συντονίζεται και η εφηµερίδα. Στις δηµοτικές εκλογές η «Μ» πανηγυρίζει γιατί «Δηµοκρατικοί 

εξελέγησαν εις τους µεγάλους Δήµους. Η ΕΡΕ υπέστη δεινήν ήτταν».  Στο επίκεντρο της 847

πολιτικής ζωής συνεχίζει να βρίσκεται «Το εκλογικόν όργιον εις τον στρατόν» στις εκλογές του 

 «Μ» 2.9.1962 «Μας απεθέωναν ενόσω επολεµούσαµεν και εχύναµεν το αίµα µας. Μας έδιδαν υποσχέσεις. Υποσχέσεις 843

χωρίς συνεπείας. Τι απέγινεν η αρχή της αυτοδιαθέσεως των λαών;» διερωτάται και θυµίζει τα ανοικτά εθνικά θέµατα της 
Βορείου Ηπείρου, της Κύπρου για τα οποία οι Έλληνες «εξηπατήθησαν» (…) «Μας εβάλατε ω ευδαίµονες Αµερικανοί, 
εις το ΝΑΤΟ και ηµείς απεδέχθηµεν και να χύσωµεν το αίµα µας υπέρ των µεγάλων ιδεωδών» Αναφερόµενη στα 
«Σεπτεµβριανά» η «Μ» θυµίζει τα «χειροκροτήµατα του Ντάλλες» προς τους Τούρκους. Κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι αύξησαν 
την βοήθεια προς τους «τους σφαγείς και τους εµπρηστάς», «τους µηδέν εισενεγκόντας εις τον κοινόν αγώνα υπέρ του 
δυτικού πολιτισµού». Επίσης αναφέρεται στη στάση των ΗΠΑ απέναντι στους Γιουγκοσλάβους, τους 
οποίους»ενθαρρύνεται να διεκδικήσουν εδάφη ελληνικά της Μακεδονίας µε την αδιαφορίας σας». Επίσης γίνεται εκτενής 
αναφορά στις εκλογές του 1961: «Έχετε πληροφορηθή ότι εδώ εις τον ατυχήν τόπον µας, όπου εδόθη η αµερικανική 
βοήθεια ακριβώς δια να επιζήσουν αι ατοµικαί ελευθερίαι, (…) έφριξεν ο τόπος από το προεκλογικόν και εκλογικόν 
όργιον» και ότι παρόλα αυτά «εστείλατε την εποµένην τηλεγραφήµατα συγχαίροντας τους σφετεριστάς της εξουσίας. (…) 
Μη διασύρεσθε εις τα όµµατα του πολιτισµένου κόσµου αλλά και µη προκαλείτε το µίσος του ελληνικού δηµοκρατικού 
λαού. Γενική είναι η πεποίθησις ότι εσείς εφέρατε εις την εξουσίαν εκείνους ακριβώς που απεχθάνεται ο ελληνικός λαός. 
Κανείς δεν πιστεύει ότι είστε αµέτοχοι ευθυνών. Κανείς Έλλην δεν πιστεύει ότι θα ηδύνατο ο Καραµανλής να σταθή και 
µίαν έστω ηµέραν εις την εξουσίαν εάν δεν τον εστηρίζατε(…) Με την σηµερινήν κυβέρνησιν ειµπορείτε ευκόλως να 
παραχωρήτε την Κύπρον εις τους Τούρκους και να περισώζετε το ΝΑΤΟ, να µην ενδιαφέρεστε εάν µας καίουν τους 
οµογενείς εις την Κωνσταντινούπολιν, να επιβάλλετε φορολογίας αιµατηράς εις τον ελληνικόν λαόν και να καταργήτε την 
βοήθειαν, να ενθαρρύνετε τους διεκδικούντας ελληνικά εδάφη, να κάµνετε ότι θέλετε. Αλλ’έτσι εκπληρώνετε τον µεγάλον 
σκοπόν, τον βασικόν της πολιτικής σας, της πολιτικής του δυτικού κόσµου, έτσι επιτυγχάνετε δηλαδή την 
καταπλολέµησιν του κοµµουνισµού; Ασφαλώς όχι! Μια κυβέρνησις της αρεσκείας του ελληνικού λαού, εάν την αφήνατε 
να εκλεγή αβιάστως, χωρίς την εύνοιαν, θα εξυπηρετούσεν ουσιαστικώς τον δεινοπαθούντα δυτικόν πολιτισµόν. (….) 
Εσκεφθήκατε ποτέ τι θα εγένετο εάν οι ηγέται του Κέντρου απουδούντες εγκατέλειπον τον υπέρ δηµοκρατίας αγώνα των; 
Εσκεφθήκατε ποτέ τι θα εγίνετο εάν η µάζα του Κέντρου επείθετο πλέον οριστικών ότι τα πάνταα απάντη είναι και µόν 
αληθές το ιδιοτέλές συµφέρον της πολιτικής σας που δεν γνωρίζει όρια και ιδεώδη; Ηµείς, ειλικρινείς φίλοι των 
Αµερικανών έχοµεν υποχρέωσιν προς το κοινόν συµφέρον να γράψωµεν την αλήθειαν δια µίαν ακόµη φοράν να 
απευθυνθώµεν τιµίως ευθέως και ειλικρινώς, προς τους εκπροσώπους του αγρίως φορολογούµενου αµερικανικού λαού, 
ακριβώς δια να ζήσουν ελεύθεροι οι λαοί και να διατηρήσουν την αξιοπρέπειάν των»

 ό.π.844

 Βλ. «Μ», Σεπτέµβριος- Νοέµβριος 1962845

 «Μ» 4.1.1963846

 «Μ» 8.1.1963847
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1961, που «αποκαλύπτεται εν όλη τη εκτάσει του εις την δίκην Καρδαµάκη- ‘’Ελευθερίας’’   848

Στο µεταξύ, στις αρχές του 1963 βρισκόταν σε εξέλιξη προσπάθεια εξόδου από την πολιτική 

κρίση, µε συνεννόηση µεταξύ των δύο µεγάλων κοµµάτων, στην οποία προωθούσε ο Σ. Βενιζέλος 

γεγονός που όξυνε τις αντιθέσεις στην Ε.Κ. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν διαφαινόταν στην «Μ» η 849

οποία διαδοχικά πρωτοσέλιδα διαβεβαίωνε το κοινό της ότι «Απόλυτος είναι η ενότης και η 

σύµπνοια της ηγεσίας της Ενώσεως του Κέντρου και πλήρης η πίστις όλων εις τον αγώνα»  και 850

προέβλεπε ότι αυτές είναι «Αι τελευταίαι ηµέραι της ΕΡΕ»,  καθώς «Ο κ. Καραµανλής δεν οµιλεί 851

περί τετραετίας, εγκατέλειψε το πλειοψηφικόν σύστηµα και αγωνίζεται για να κερδίση χρόνον».  852

Ένα µήνα µετά η εφηµερίδα αποκαλύπτει ότι:  

«Ο βασιλεύς φέρεται αποφασισµένος να αναλάβη συντόµως πρωτοβουλίαν εξόδου εκ 

της πολιτικής ανωµαλίας» «Φθινόπωρον του 1963 ή άνοιξιν του 1964 θα διενεργηθούν 

αι βουλευτικαί εκλογαί. Δόλιος ελιγµός το πυροτέχνηµα της ΕΡΕ περί αναθεωρήσεως 

του Συντάγµατος. Αποβλέπει εις παράτασιν της κρίσεως, παραµερισµόν του πολιτικού 

θέµατος και εκφυλισµόν του ανένδοτου αγώνος»  853

Οι πολιτικές διεργασίες στο παρασκήνιο εντείνονται αλλά οι πληροφορίες περί διαλόγου 

ΕΡΕ-Ε.Κ. διαψεύδονται επισήµως.  Ο αρχηγός Ε.Κ. ανεβάζει τους τόνους, ζητώντας από το 854

Στέµµα να αναλάβει τις ευθύνες του και εγκαλεί τον βασιλιά ότι ‘ταυτίζεται µε την παράνοµον 

κυβέρνησιν της ΕΡΕ».  Παράλληλα διοργανώνει προεκλογικές συγκεντρώσεις «υπέρ του 855

ανένδοτου αγώνος και της δηµοκρατίας» οι οποίες κατά τη «Μ» έχουν απήχηση πέραν πάσης 

 «Μ» 10.1.1963 Βλ. επίσης πρωτοσέλιδα σχετικά µε τη δίκη τους µήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 1963848

 Νικολακόπουλος, ό.π., σ.298849

 «Μ» 11.1.1963 Ανάλογα πρωτοσέλιδα δηµοσιεύονται και τις επόµενες ηµέρες, βλ. «Μ» Ιανουάριος 1963850

 «Μ» 18.1.1963851

 «Μ» 24.1.1963852

 «Μ»19.2.1963. Η Ε.Κ. αρνείται κάθε συζήτηση περί αναθεώρησης του Συντάγµατος, ενώ η «Μ» προειδοποιείται ότι 853

µε τις προωθούµενες µεταρρυθµίσεις φασιστικοποιείται η χώρα και φιµώνεται ο Τύπος. Βλ. τα πρωτοσέλιδα της «Μ» τον 
Φεβρουάριο του 1963. 

 «Μ» 13 έως 17.3.1963 854

 «Μ» 28.3.1963 Όπως αναφέρει ο Νικολακόπουλος (ό.π. σ.298) την ίδια περίοδο που ο Βενιζέλος αποστασιοποιείται 855

από τον ανένδοτο και εξετάζει το ενδεχόµενο ανεξαρτητοποίησής του, ο Παπανδρέου αποφάσισε να συνεχίσει την 
αντιπαράθεση µε τα Ανάκτορα. Βλ. σχετικά πρωτοσέλιδα Μαρτίου 1963
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προσδοκίας,  και ζητά επιµόνως διάλυση της Βουλής και εκλογές.  856 857

Η δολοφονική επίθεση κατά του βουλευτή Γρηγόρη Λαµπράκη θα αποτελέσει τον καταλύτη 

για την κορύφωση της πολιτικής κρίσης.  Την πρώτη ηµέρα, η «Μ» παρουσιάζει το θέµα µε 858

καθαρά ειδησιογραφικό ύφος: «Ετραυµατίσθη βαρύτατα την νύκτα ο αριστερός βουλευτής κ. 

Λαµπράκης κατά την ‘συγκέντρωσιν της ειρήνη», «Αιµατηρά επεισόδια εις την διασταύρωσιν 

Ερµού και Βενιζέλου»  Τις αµέσως επόµενες µέρες προβάλλει µε πηχυαίους τίτλους την 859

πολεµική της Ε.Κ. ότι «η κυβέρνηση του αίµατος» οδηγεί την χώρα σε εµφύλιο και ότι η λύση 

έγκειται στην αποποµπή της «εγκληµατικής κυβέρνησης» και το σχηµατισµό υπηρεσιακής, 

καταγγέλλοντας ως ένοχο για το έγκληµα τον Καραµανλή.  Ακολουθεί η διαφωνία του 860

πρωθυπουργού για το βασιλικό ταξίδι στο Λονδίνο, η «Ρήξις βασιλέως– Καραµανλή»  και η 861

πτώση της κυβέρνησης την οποία η «Μ» αναγγέλλει µε τον πανηγυρικό τίτλο «Έπεσεν ο 

Καραµανλής», «Η παντοδυναµία της ΕΡΕ καταλύεται» .  862

Όπως κάνει σε κρίσιµες στιγµές, η «Μ» παρεµβαίνει µε κύριο άρθρο της µε τίτλο 

«Κρίσιµος ώρα» που απευθύνεται στις δυνάµεις που ανέβασαν τον Καραµανλή στην εξουσία και 

«τον κατεκρήµνισαν όταν εθαµβώθη η ακτινοβολία του συµβόλου των και προέβαλε γυµνή η 

στυγνή όψις των», κάνοντας λόγο για «την κρισιµότητα της καταστάσεως» και «την ριζικήν 

διαφοροποίησιν των πολιτικών φρονηµάτων της µεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού» ο 

οποίος «έχει αµετακλήτως καταδικάσει» τις πρακτικές των προηγούµενων ετών και πλέον το 

αίτηµα της εποχή «δεν είναι άλλο από την εξασφάλισιν των αξιώσεων του δια µίαν ζωήν ελευθέραν 

και δηµοκρατικήν».  Με διαδοχικά πρωτοσέλιδα, συνεχίζει προβάλλει τις θέσεις του Κέντρου 863

περί παρωδίας εκλογών, «θλιβεράς υπηρεσιακής» και «ψευδουπηρεσιακής» στην οποία µετέχουν 

«πράκτορες της ΕΡΕ» και τονίζει την ανάγκη για «αποκαραµανλισµόν του δηµοσίου βίου».  864

 «Μ» 30.4.1963856

 Βλ. Παράρτηµα, Απρίλιος, Μάιος 1963857

 Νικολακόπουλος, ό.π.858

 «Μ» 23.5.1963859

 Βλ. πρωτοσέλιδα Μαϊου-Ιουνίου 1963 860

 «Μ»11.6.1963861

 «Μ»12.6.1963»862

 «Μ»14.6.1963863

 Βλ. «Μ» Ιούνιος 1963864
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ 

 Οι εκλογές του Νοεµβρίου του 1963  έθεσαν τέλος στην δεκαετή κυριαρχία των 865

κοµµάτων της δεξιάς (Ε.Σ.-Ε.Ρ.Ε.) στην Ελλάδα, αποτέλεσµα για το οποίο εργάστηκε συστηµατικά 

και η εφηµερίδα «Μακεδονία» όπως αποτυπώθηκε στα πρωτοσέλιδα της περιόδου 1953-1963, που 

εξετάσαµε στα δύο προηγούµενα κεφάλαια. Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τα πρωτοσέλιδα της 

εφηµερίδας το διάστηµα πριν από τις εκλογές του Νοεµβρίου 1963 µέχρι και τα µέσα του 1965, 

οπότε εκδηλώθηκε η κρίση των «Ιουλιανών».  

 Όπως είδαµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, η πορεία της Ε.Κ. προς την ενοποίηση κάθε 

άλλο παρά εύκολή ήταν. Μετά την παραίτηση Καραµανλή και τον ορισµό της 

«πολιτικοϋπηρεσιακής» κυβέρνησης Πιπινέλη, άνοιγε ουσιαστικά η νέα προεκλογική περίοδος.  866

Η διαφωνία του Βενιζέλου µε την επίσπευση των εκλογών προκάλεσε εσωκοµµατική κρίση στους 

κόλπους της Ε.Κ., η οποία έφθασε µέχρι τα πρόθυρα διαγραφής του από τον Παπανδρέου.  Η 867

εφηµερίδα παρουσιάζει την εσωκοµµατική κρίση εµφανίζοντας τον Βενιζέλο ανένδοτο  υπέρ της 

ενότητας και τον πρόεδρο της ΕΚ ως αµετακίνητο υπέρ της διαγραφής.  Μπροστά στην 868

προοπτική της διάλυσης του κόµµατος για τη συγκρότηση του οποίου εργάστηκε ο Βελλίδης η 

εφηµερίδα του παρεµβαίνει µε κύριο άρθρο της µε τίτλο «Στώµεν καλώς…» για να εκφράσει «την 

απογοήτευσιν της δι' όσα συµβαίνουν εις τους κόλπους της Ενώσεως Κέντρου» τονίζοντας ότι: 

«ουδείς την κρίσιµον αυτήν στιγµήν δικαιούται να επιδεικνύη παλληκαρισµούς ή 

απειθαρχίαν... Η ‘‘Μακεδονία’’ εις την διένεξιν αυτήν δεν πρόκειται να λάβη την θέσιν 

ούτε του κ. Παπανδρέου ούτε του κ. Βενιζέλουδεν θα λάβει το µέρος του ενός ή του 

άλλου ηγέτη. Αλλ' ούτε πρόκειται να ξιφουλκήση εναντίον του ενός ή του άλλου».   869

Η «Μ» επικαλείται την λαϊκή συνείδηση απέναντι στην οποία είναι υπόλογοι όλοι και κάνει 

έκκληση: 

 Για το πως διαµορφώθηκε το εκλογικό αποτέλεσµα στη Θεσσαλονίκη βλ. Χεκίµογλου, Ευ. (2003). Ο εκλογικός 865

χάρτης της Θεσσαλονίκης και η υποχώρηση της Αριστεράς (εκλογές 1963 και 1964) Θεσσαλονικέων Πόλις, τχ. 12 
(Δεκέµβριος 2003) 219-229

  Νικολακόπουλος, ό.π., σ.303866

ό.π. Βλ. επίσης «Μ» 16.7.1963 «Ο κ. Παπανδρέου εδήλωσεν ότι θεωρεί αδύνατον την περαιτέρω συνεργασίαν µετά 867

του κ. Βενιζέλου»

 «Μ» 17.7.1963 «Ο Βενιζέλος εµµένει ανένδοτος εις την διατήρησιν της ενότητος», «Ο κ. Παπανδρέου εδήλωσε την 868

νύκτα ότι η απόφασις του είναι αµετάκλητος»

 «Μ» 18.7.1963869
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«προς την ηγεσίαν της Ενώσεως Κέντρου να σταθµίση τα πράγµατα ψυχραίµως. Και η 

έκκλησις µας δεν απευθύνεται µόνον προς τον κ. Παπανδρέου αλλά και προς τον κ. 

Βενιζέλον και προς όλους εκείνους που θα εµπορούσαν να συµβάλουν εις την 

θεραπείαν της καταστάσεως...»  870

Μάλιστα η εφηµερίδα θέτει τους ηγέτες του Κέντρου προ των ευθυνών τους, καλώντας τους να µην 

απογοητεύουν τον λαό:  

«Είναι θλιβερόν τώρα που ροδίζει η νίκη να φαινώµεθα ανάξιοι να την υποδεχθώµεν. 

Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι πέραν των στελεχών που θυµιατίζουν εν στενώ κύκλω 

τους ηγέτας υπάρχει και η συνείδησις η λαϊκή, η ψυχή του λαού... Και ας την 

υπολογίσουν όλοι. Απέναντι αυτής πως θα δικαιολογηθώµεν…».  871

Μόλις µια µέρα µετά, η εφηµερίδα σπεύδει να καθησυχάσει τους αναγνώστες της ότι «Η Ενότης 

πρωταρχικόν µέληµα των κκ Παπανδρέου και Βενιζέλου» καθώς «Επροτάθη όπως η 

κοινοβουλευτική οµάς συζητήση και ρυθµίση το προκύψαν θέµα»,  Ένα µήνα µετά θα προβάλλει 872

στο πρωτοσέλιδό της ότι «Ο κ. Παπανδρέου και Βενιζέλος αντήλλαξαν θερµήν χειραψίαν υπό τα 

χειροκροτήµατα όλων»,  ενώ σε άρθρο της µε τίτλο «Λαϊκή επιταγή» πανηγυρίζει για το γεγονός 873

της εξοµάλυνσης των σχέσεων των δύο ηγετών, επιβεβαιώνοντας για άλλη µια φορά ότι λειτουργεί 

ως εκφραστής του Κέντρου: 

«Από χθες άνεµος αισιοδοξίας πνέει και πάλιν εις τας τάξεις της Ενώσεως Κέντρου. Αι 

προσωπικαί διαφοραί των κκ Παπανδρέου και Βενιζέλου απεδείχθησαν ανύπαρκτοι και 

το µέτωπον της µάχης ενεφανίσθη ενιαίον. Και δεν ήτο δυνατόν να γίνη άλλως. 

Οσαιδήποτε και οιαιδήποτε προσωπικαί διαφοραί αντιλήψεων και αν παρουσιάσθουν η 

ψυχική σύνταξις είναι εκείνη που τας διαλύει. Και την ψυχικήν αυτήν σύνταξιν την 

επέβαλεν ο λαός διότι αυτός είναι ψυχικά ωργανωµένος εις ένα µέτωπον µε µιαν ιδέαν 

µε έναν σκοπό: τον αγώνα της επιβολής της δηµοκρατίας... Η «Μακεδονία» χαίρει 

ιδιαιτέρως δια την σηµερινήν εµφάνισιν της Ενώσεως Κέντρου. Και είναι αισιόδοξος 

διότι διαπιστώνεται ότι τίποτε δεν ειµπορεί να χωρίση εκείνους που τους ενώνει η 

 ό.π.870

 ό.π.871

 «Μ» 19.7.1963872

 «Μ» 20.8.1963»873
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επιταγή του λαού να αγωνισθούν υπέρ της απολυτρώσεως του».   874

7.1 Οι βουλευτικές εκλογές του 1963 

 Μετά την εξοµάλυνση των σχέσεων στο εσωτερικό του κόµµατος, η Ε.Κ. οξύνει την 

αντιπαράθεση, απέχοντας από τη βουλή µε το αίτηµα την παραίτηση της κυβέρνησης Πιπινέλη.  875

Παράλληλα η Ε.Κ. αρχίζει τις προεκλογικές συγκεντρώσεις τις οποίες η «Μ» παρουσιάζει ως 

«θρίαµβο της δηµοκρατίας», σηµειώνοντας πως «Καταπλήσσει η έκτασις της µεταστροφής του 

λαού» στα θεωρούµενα ως προπύργια της ΕΡΕ.  Πλησιάζοντας προς τις εκλογές η «Μ» 876

παρεµβαίνει ξεκάθαρα µε σειρά κύριων άρθρων, δίνοντας αγώνα υπέρ της Ε.Κ. Για παράδειγµα, 

την ηµέρα της κεντρικής προεκλογικής συγκέντρωσης του κόµµατος στη Θεσσαλονίκη δηµοσιεύει 

άρθρο µε τίτλο «Απάντησις εις την πρόκλησιν», το οποίο αναφέρεται στη φθορά της δηµοκρατίας 

επειδή η πλειοψηφία του λαού παραµερίστηκε, µε αποτέλεσµα από 1956 το κράτος «λειτουργεί ως 

κοµµατικόν κατάστηµα» της ΕΡΕ:  877

«Η Θεσσαλονίκη πρέπει να καταστή ο πρωτοπόρος εις την προσπάθειαν της 

αποτινάξεως από του τραχήλου της χώρας του εσµού των απιθάνων ανθρώπων οι οποίοι 

ως κυβερνήται συµπεριεφέρθησαν προς τον λαόν αυτού του τόπου µε την αυθάδειαν και 

την περιφρόνησιν κατακτητών. Η δηµοκρατία θα νικήση! διακηρύσσει ο αρχηγός του 

αγώνος ο οποίος ανελήφθη δια να οδηγήση εις την νίκην της δηµοκρατίας. Αλλά δια να 

νικήση η δηµοκρατία πρέπει να καταστή κοινή συνείδησις η ανάγκη της δηµοκρατίας... 

Δια τούτο πρώτιστον καθήκον παντός συνεπούς και συνειδητού µαχητού και όλων 

εκείνων οι οποίοι πιστεύουν µε ανένδοτον πράγµατι πίστιν εις την αξία της δηµοκρατίας 

ως θεσµού πολιτικού και κοινωνικού είναι η προσπάθεια της διαφωτίσεως των 

παρασυρθέντων εξ αγαθού συνειδότος εις την κάλπην της ΕΡΕ... Η σηµερινή 

συγκέντρωσις ας γίνη το σύνθηµα της αναγεννητικής αυτής εξορµήσεως».   878

Λίγες µέρες αργότερα, το άρθρο υπό τον τίτλο «Εγκαρδίωσις» προσπαθεί να τονώσει το φρόνηµα 

των εν δυνάµει ψηφοφόρων της Ε.Κ. ότι «η 4η Νοεµβρίου θα εύρη την χώραν µε κυβέρνησιν της 

Δηµοκρατίας»: 

 «Μ» 21.8.1963874

 Βλ. «Μ» πρωτοσέλιδα Αυγούστου-, Σεπτεµβρίου 1963875

 Βλ. «Μ», Οκτώβριος 1963876

 «Μ»13.10.1963877

 «Μ»13.10.1963878
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«Ο πολυετής βραχνάς που επίεζε τα στήθη και είχε σχεδόν ναρκώσει την ελπίδα δια την 

απαλλαγήν του έθνους από την αποπνικτικήν περίπτυξιν του τροµακτικού πολύποδος 

της ΕΡΕ παρεχώρησε τώρα την θέσιν του εις τον ενθουσιασµό και εις την θετικήν 

προσδοκίαν δια την αύριον. Ο ηγέτης της Ενώσεως Κέντρου εις όλας τας επαφάς του 

µε τον µακεδονικόν πληθυσµόν δεν διεπίστωσε µόνον το ακµαίον φρόνηµα, την 

εµµονήν εις τα ιδεώδη του πλέον γνησίου φιλελευθερισµού, διεπίστωσε τον 

φανατισµόν και την πίστιν επί την νίκην. Οι οιωνοί, λοιπόν, είναι άριστοι και η άκρα 

του ορίζοντος ροδίζει από την χαραυγήν του νέου µέλλοντος…» 

Ο αρθρογράφος λειτουργεί ωσάν να είναι εκπρόσωπος της Ε.Κ., ασκώντας δριµεία κριτική στον 

αρχηγό της ΕΡΕ που 

«(…) αγωνίζεται µε εµφανή απόγνωσιν και µε πρόδηλον δυσθυµίαν να συγκρατήση 

τους ολονέν αραιουµένους οπαδούς τους οποίους δεν ηµπορεί βεβαίως να ελκύση 

πλέον καµµία υπόσχεσις και καµµία επαγγελία θαυµατοποιού... Χάρις εις τα «έργα» της 

ΕΡΕ ο πληθυσµός της χώρας γνωρίζει µιαν δυστυχίαν άνευ προηγουµένου και 

αναγκάζεται να εγκαταλείπη την γην των πατέρων του δια να αναζητήση αλλού το 

ψωµί που του αρνείται η πατρίς του…» 

Το άρθρο καταλήγει µε τις προεκλογικές υποσχέσεις της Ε.Κ. για πολιτική αλλά και «κοινωνική 

δηµοκρατία»:  

«Η Ένωσις Κέντρου υπόσχεται εις όλους αυτούς τους παρίας του κοµµατικού κράτους 

της ΕΡΕ µιαν δυνατότηταν αξιοπρεπούς ζωής η οποία θα γίνη το θεµέλιον και ο 

πρόλογος της ευηµερίας της αύριον».   879

Η εφηµερίδα προβλέπει ότι «Το Κέντρον ανέρχεται σταθερώς. Η ΕΡΕ υπέστη µεγάλην φθοράν. Η 

αριστερά χάνει συνεχώς έδαφος».  Με κύριο άρθρο της, η εφηµερίδα προσπαθεί να πείσει τους 880

ψηφοφόρους της αριστεράς για την αναγκαιότητα στήριξης της ΕΚ, χρησιµοποιώντας  σαφώς πιο 

ήπιο, σχεδόν κολακευτικό ύφος. Υιοθετώντας τον διαχωρισµό που έκανε και ο Γ. Παπανδρέου στην 

οµιλία του στη Θεσσαλονίκη, µεταξύ των «ορθοδόξων κοµµουνιστών» και των «δηµοκρατικών 

συνοδοιπόρων». Οι πρώτοι χαρακτηρίζονται ως «µυστικισταί της επαναστάσεως» και ρίχνοντας 

την ψήφο τους «εις την κάλπην των µακροπρόθεσµων σκοπών της κοινωνικής επαναστάσεως» 

αφαιρούν «µιαν πιθανότητα επιτυχίας της αληθινής και πραγµατοποιήσιµου δηµοκρατίας» και 

 «Μ» 17.10.1963879

 «Μ» 20.10.1963880
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ενισχύουν «τους σηµερινούς επικίνδυνους εχθρούς της, που έδωσαν δείγµατα του σεβασµού των 

προς την Δηµοκρατίαν µε το οκταετές όργιον της αυθαιρεσίας και της βίας». Οι δεύτεροι, που 

«επίστευσαν ότι η ΕΔΑ αγωνίζεται δια την Δηµοκρατίαν, είναι οι µυστικισταί του ιδεώδους». Σε 

αυτούς θέτει το δίληµµα ο αρθρογράφος της «Μ» και προσπαθώντας να τους προσεγγίσει τους 

καλεί: 

«να σκεφθούν και να επιλέξουν. Ενώπιον της κάλπης πρέπει να υποχωρήση η 

φαντασίωσις και να επικρατήση ο ρεαλισµός. Και ο ρεαλισµός της παρούσης ώρας 

διεκδικεί την συσπείρωσιν όλων των πραγµατικών δηµοκρατών περί το κόµµα το 

οποίον ηγωνίσθη µε συνέπειαν, µε φανατισµόν και βαθείαν πίστιν προς το ιδανικόν της 

δηµοκρατίας – δια την νίκην της αρετής και της ελευθερίας».  881

Λίγες µέρες πριν από τις εκλογές το κύριο άρθρο της «Μ» φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο 

«Σταυροφορία». Ο αρθρογράφος εµφανίζεται βέβαιος για το αποτέλεσµα των εκλογών, κάτι που 

σχολιάζει ότι πιστοποιούν ακόµα και οι καραµανλικές εφηµερίδες: 

« (....) Η φοβία των µέχρι της χθες ανυπερασπίστων και των θυµάτων µιας παναθλίας 

τακτικής εκβιασµού ασκουµένου µε αδίστακτον βαναυσότητα από τα όργανα του 

κοµµατικού κράτους της ΕΡΕ έχει τώρα αναπληρωθή από τον «αέρα» της 

δηµοκρατικής νίκης. Και φοβία χαρακτηρίζει µάλλον τώρα τους ανθρώπους της ΕΡΕ... 

Η δηµοκρατία δέχεται και ποδηγετεί. Ούτε ενδίδει ούτε νοθεύεται. Η Ένωσις Κέντρου 

είναι η ένωσις των καλών και τιµίων θελήσεων. Θα ηµπορούσε κανείς να ειπή ότι είναι 

µια σταυροφορία της οποίας αντικειµενικός σκοπός είναι η κοινοπραξία των Ελλήνων 

υπέρ της Ελλάδος».  882

Η εφηµερίδα διαπιστώνει σε πρωτοσέλιδο τίτλο της ότι «Κάτι το νέον συµβαίνει εις την Ελλάδα» 

δηλαδή ότι «Η τυραννία της ΕΡΕ καταλύεται» και σε κύριο άρθρο της προχωρά σε µια ανάλυση 

των χαρακτηριστικών εκλογικού σώµατος: 

«1ον συνεχής αποκόλλησις παλαιών φανατικών του κ. Καραµανλή από την ΕΡΕ και 

προσχώρησις των εις την Ένωσιν Κέντρου. 2ον Η Ένωσις Κέντρου αρχίζει να εισδύη εις 

στρώµατα λαού τα οποία µέχρι της χθες ησθάνοντο αδιαφορίαν προς την ψήφον και 

διότι προεξωφλείτο παρ' αυτών η νίκη της ΕΡΕ ως της ασυλλήπτου εις έκτασιν 

τροµοκρατίας και του ασκούµενου αναιδούς βιασµού του φρονήµατος αλλά διότι η 

 «Μ» 20.10.1963 «Οι ιδεολόγοι της δηµοκρατίας»881

 «M» 22.10.1963 «Σταυροφορία»882
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Ένωσις Κέντρου δεν είχεν εµφανίσει την αποφασιστικότηταν την οποίαν δεικνύει 

σήµερον δια την κατάκτησιν της εξουσίας ως απαραιτήτου µέσου δια την ανανέωσιν 

της κρατικής µηχανής και την εκδηµοκράτικοποίησιν των µεθόδων διακυβερνήσεως. 

3ον το κήρυγµα του κ. Παπανδρέου προς τους ιδεολόγους της δηµοκρατίας οι οποίοι 

«έχουν κάµει λάθος εις την διευθύνσιν» και έχουν ταχθεί εις την ουράν της ΕΔΑ διότι 

δεν συνήντων αλλού το αγωνιστικόν πνεύµα υπέρ της δηµοκρατίας αρχίζει επίσης ν' 

αποδίδη καρπούς. 4ον η αίσθησις της ολονέν πυκνουµένης φάλαγγος της Ενώσεως 

Κέντρου και της προδήλου µεταστροφής της πλειοψηφίας του λαού υπέρ αυτής 

περιάγει εις αξιοθρήνητον νευρικότητα την ηγεσίαν της ΕΡΕ η οποία κατά τας 

τελευταίας ιδίως ηµέρας έχει πράγµατι αποχαλινωθή. 5ον ο αρχηγός της Ενώσεως 

Κέντρου γαλήνιος, βέβαιος δια την νίκην, υπερήφανος διότι αισθάνεται να είναι ηγέτης 

ενός αληθώς εθνικού κινήµατος αφυπνίσεως του δηµοκρατικού φρονήµατος του λαού, 

ακαταπόνητος παρά τον φόρτον των ετών και τας χιόνας εις τους κροτάφους, εµπνέων 

την ωραίαν αυτοπεποίθησιν και εµπνεόµενος από την ολόψυχον ανραπόκρισιν του 

πανελληνίου συνεχίζει το έργον της διαφωτίσεως των ανθρώπων των πόλεων και της 

υπαίθρου αναλαµβάνων νέαν περιοδείαν ανά την Στερεάν, την Πελοπόννησον, τας 

νήσους δια να φθάση µέχρι Κερκύρας και Ιωαννίνων».  883

Όσο πλησιάζουν οι εκλογές οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι είναι σε θριαµβευτικό ύφος:  

«Διατί η ΕΡΕ θα χάση τας εκλογάς»,  «Η ένωση Κέντρου θα επιτύχη αυτοδύναµον 884

π λ ε ι ο ψ η φ ί α ν » ,  «Α ι Α θ ή ν α ι δ ί δ ο υ ν τ η ν τ ε λ ι κ ή ν µ ά χ η τ η ς 885

Δηµοκρατίας», «Εκπληκτικώς τεραστία η συγκέντρωσις. Ασύλληπτος ο 886

ενθουσιασµός του λαού», «Επεσφραγίσθη ο θρίαµβος του Κέντρου και της 887

δηµοκρατίας», «Αι Πάτραι και η Κόρινθος απεθέωσν τον Παπανδρέου και η 

εργατούπολις του Πειραιώς τον Σοφ. Βενιζέλον».  888

 Παράλληλα, η εφηµερίδα εντείνει την αρθρογραφία της, σε µια προσπάθεια να επηρεάσει τους 

 «Μ» 24.10.1963 «Διαπιστώσεις»883

 «M» 27.10.1963884

 «M 29.10.1963885

 «M»31.10.1963886

 «M» 1.11.1963887

 «M» 2.11.1963888
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ψηφοφόρους. Σε άρθρο µε τίτλο «Κινητοποίησις» καλεί τους δηµοκρατικούς πολίτες «εις 

συναγερµόν» µέχρι την Κυριακή «η οποία θα κρίνη το µέλλον της Ελλάδος» τονίζοντας ότι: 

«δεν πρέπει να λείψη κανείς από την µάχην που πρόκειται να δοθή. Διότι είναι η µάχη 

του έθνους εναντίον της λαίλαπος η οποία επί οκταετίαν ολόκληρον το εδυνάστευσε 

και το εταλαιπώρησε».  889

Η εφηµερίδα χρησιµοποιεί σκληρή γλώσσα για την ΕΡΕ µιλώντας για «δικτατορία των τρικύκλων» 

και για «αριστοκρατία των δοσιλόγων και των εγκληµατιών», ενώ σηµειώνει ότι ο λαός είχε 

χωριστεί «εις τους υπηρέτας και πράκτορας των συµφερόντων της φατρίας» και «εις τους 

αποδιοποµπαίους» για τους οποίους η ΕΡΕ επεφύλαξε «παραµερισµό και περιφρόνησι και διώξεις 

πολλές».  Τρεις µέρες πριν τις εκλογές η εφηµερίδα µε άρθρο της µε τίτλο «Το µέγα χρέος» καλεί 890

τους εκλογείς: 

«να σκεφθούν µε σοβαρότητα και µε αίσθηµα ευθύνης την σηµασίαν της ψήφου η 

οποία πρόκειται να δοθή. Ψηφίζοντας την Ένωσιν Κέντρου ψηφίζουν την στερεάν 

εγγύησιν περί της ηθικής και πολιτικής εξυγιάνσεως του κράτους. Και η εξυγίανσις 

αυτήν τουλάχιστον την φορά δεν είναι λέξις ρουτίνας. Σηµαίνει συνδροµήν και 

βοήθειαν εις το κράτος να αναλάβη από νόσον βαρυτάτην. Τα συµπτώµατα της νόσου 

αυτής παρουσιάσθησαν εις όλην των την επικίνδυνον έκτασιν µε τα γεγονότα των 

οποίων µάρτυς έγινεν η Θεσσαλονίκη. Δεν είναι δυνατόν ο εκλογεύς της Κυριακής να 

δώση εις αυτά άφεσιν και να γίνη ο εν πλήρει συνειδήσει συνένοχος των. Η ψήφος της 

Κυριακής πρέπει να είναι ψήφος καθαρµού. Ο ελληνικός λαός πρέπει να διαδηλώση 

την θέλησιν του και την αξίωσιν του να καταλέγεται µεταξύ του τιµίου δηµοκρατικού 

κόσµου, και να έχη µέτωπον υψηλά».  891

Την παραµονή των εκλογών µε το κύριο άρθρο της η «Μ» αναγγέλει:  

«Αύριον, η σφραγίς. Ο αγών εκρίθη! (…) Η δηµοκρατία ενίκησεν!... Ο ηγέτης της 

ειρηνικής επαναστάσεως που εκηρύχθη προ διετίας εναντίον του φαύλου καθεστώτος 

είχεν την ωραίαν ικανοποίησιν να βλέπει εις αυτό το απειράριθµον πλήθος την 

απόκρισιν εις το προσκλητήριον που ο ίδιος εσάλπισε µε σφρίγος και αγωνιστικήν 

αλκήν εφήβου... Οι οπαδοί της ΕΡΕ ήδη κατεπτοηµένοι κατά τας τελευταίας αυτάς 

 «Μ» 29.10.1963889

 ό.π.890

 «Μ» 31.10.1963 891
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ηµέρας κατά τας οποίας η µεταστροφή του λαού επιµαρτυρείται από όλας τας τας εξ 

όλων των κέντρων πληροφορίας έµειναν προχθές ενεοί εµπρός εις το πλήθος που 

απέδειξε και τας Αθήνας πραγµατικόν οχυρόν της δηµοκρατίας... Η λαϊκή θέλησις υπέρ 

της Δηµοκρατίας ετέθη ήδη εις κίνησιν και τίποτε δεν είναι δυνατόν να την αναχαιτίση 

ή να την εκτρέψη από τον δρόµον της...»  892

Την ηµέρα των εκλογών η «Μ» έχει στο πρωτοσέλιδο µια µεγάλη φωτογραφία του Γ. Παπανδρέου 

µε λεζάντα «ο ηγέτης του λαού, ο νικητής των σηµερινών εκλογών» και τίτλο: «Διάγγελµα του κ. 

Παπανδρέου: Ο λαός δίδει ιστορικήν δια το µέλλον της χώρας µάχην» «Καταλύεται σήµερον η 

εσωτερική κατοχή από την υπερήφανον οργήν του λαού». Στο πρωτοσέλιδο, όπως και στις 

εσωτερικές σελίδες δηµοσιεύει σε βινιέτες, στην κορυφή κάθε σελίδας, συνθήµατα όπως:  

«Αγρόται! Ποτέ δεν περιήλθατε εις τόσην εξαθλίωσιν, όσον επί των ηµερών της ΕΡΕ. 

Ψηφίσατε Κέντρον δια να επιστρέψουν τα παιδιά σας εις την πατρώαν γην», 

«Περίφανη νίκην θα καταγάγη το Κέντρον» «Αι τελευταίαι εξορµήσεις των 

υποψηφίων», «Ελεύθεροι πολίται: καταλύσατε το διεφθαρµένον καθεστώς των 

δοσιλόγων και των τρικύκλων. Ψηφίσατε Κέντρον δια να υπάρξη δηµοκρατία, 

ελευθερία, ισονοµία, δικαιοσύνη, αρετή εις τον δηµόσιον βίον», «Όσοι πιστεύετε εις 

την Δηµοκρατίαν ψηφίσατε την Εν. Κέντρου. Κάθε ψήφος που δεν δίδεται εις τον 

Κέντρον είναι υπέρ της ΕΡΕ».  893

Με µακροσκελές άρθρο που τιτλοφορείται «Σήµερα» η εφηµερίδα σηµειώνει ότι «ο δηµοκρατικός 

πολίτης δεν έχει ανάγκη σήµερον καµίας παραινέσεως» ωστόσο συνεχίζει σε ένα ύφος που θα 

ταίριαζε σε προεκλογικό φυλλάδιο της Ε.Κ. παραθέτοντας τους λόγους για τους οποίους οι πολίτες 

θα έπρεπε να ψηφίσουν το Κέντρο. 

7.2 Η προεκλογική περίοδος 1963-1964 

 Από την εποµένη των εκλογών η εφηµερίδα πανηγυρίζει: «Η δηµοκρατία ενίκησε», «Η Εν. 

Κέντρου πρώτον κόµµα», «Ο καραµανλισµός κατέρρευσε»,  ενώ τις επόµενες µέρες ακολουθούν 894

και άλλα θριαµβευτικά πρωτοσέλιδα περί «κυβερνήσεως Δηµοκρατίας», «εποχή αναγεννήσεως», 

«ανένδοτο για µια καλύτερη Ελλάδα», για αποκάλυψη των σκανδάλων της «αµαρτωλού οκταετίας» 

 «Μ» 2.11.1963892

 «Μ» 3.11.1963893

 «Μ» 4.11.1963894
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και «µείωσιν των υπερόγκων στρατιωτικών δαπανών».  Σε κύριο άρθρο της η εφηµερίδα κάνει 895

λόγο για θρίαµβο της ηθικής και της ελευθερίας και παρεµβαίνει στις πολιτικές εξελίξεις, 

σηµειώνει ότι ακόµα και αν µετά την καταµέτρηση των ψήφων η Ε.Κ. δεν έχει αυτοδυναµία «η 

εκδηλωθείσα θέλησις του λαού είναι τόσον εύγλωττος ώστε θα προεκαλείτο αληθινή επανάστασις 

εάν επεχειρείτο η οιαδήποτε κωλυσιεργία εις την ανάληψιν της εξουσίας από το θριαµβεύσαν 

κόµµα».   896

 Επιπλέον, η εφηµερίδα στέλνει το µήνυµα ότι η περιοχή της Μακεδονίας, που συνέβαλλε τα 

µέγιστα στη νίκη της Ε.Κ. θα πρέπει να έρχεται πρώτη στις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης 

γιατί «αυτή πρώτη εσάλπισε το σύνθηµα της νίκης της Δηµοκρατίας. (….) Είναι αδύνατον να µη 

βαρύνη τούτο εις την συνείδησιν του ηγέτου της Ενώσεως Κέντρου». Στο ίδιο µήκος κύµατος, 

αλλά περισσότερο παρεµβατικά στα πολιτικά πράγµατα κινείται και επόµενο άρθρο, µε το οποίο 

επισηµαίνονται οι αγώνες «εναντίον της καραµανλικής φατρίας» πριν καν τη συγκρότηση της Ε.Κ. 

και τονίζοντας µε νόηµα ότι «η φωνή της Μακεδονίας εις την εικοσαµελή συµφωνίαν δεν ηµπορεί 

να είναι µία. (….) Και είναι τούτο άδικον. Και ως άδικον δηµιουργεί πικρίαν».  897

 Πριν ακόµα η Ε.Κ. ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης από τη βουλή, γίνεται γνωστή η 

«ανένδοτος» απόφαση της κυβέρνησης «να επιδιώξη δι' εκλογών τον Ιανουάριον ριζικήν 

εκκαθάρισιν της καταστάσεως» προκειµένου να «ζητήση από τον ελληνικόν λαόν ισχυράν 

αυτοδύναµον πλειοψηφίαν δια να προχωρήση απερίσπαστος εις εφαρµογήν του προγράµµατος 

της».  Στο µεταξύ «ο κ. Καραµανλής αιφνιδίως απεχώρησε της πολιτικής και έφυγε εις το 898

Παρίσι»,  θέµα στο οποίο αφιερώνει το κύριο άρθρο της η εφηµερίδα την εποµένη, στο οποίο τον 899

χαρακτηρίζει «δικτάτορα»: 

«Ένα κεφάλαιο της νεωτέρας ιστορίας του έθνους έληξε προχθές. Το νέον κεφάλαιον 

που αρχίζει συνδέεται µε την προσπάθειαν της αναγεννήσεως εις όλους τους τοµείς της 

εθνικής δραστηριότητος. Τα πρώτα µηνύµατα της αναγεννήσεως αυτής εδόθησαν µε τα 

ληφθέντα ήδη µέτρα που ενέπλησαν τον ελληνικόν λαόν ενθουσιασµού. Και θα 

ηµπορούσε κανείς να ειπή ότι η επαίσχυντος φυγή του δικτάτορος της οκταετίας 

 «Μ», 8 έως 12.11.1963895

 «Μ» 5.11.1963 «Μετά τον θρίαµβον» 896

 «Μ» 12.11.1963 «Η Μακεδονία και η κυβέρνησις»897

 «Μ» 19.11.1963. Βλ. επίσης τα πρωτοσέλιδα στις 21.11.1963 έως 22 .12.1963898

 «Μ» 10.12.1963 899
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επικυρώνει την ιστορικήν αλλαγήν που επήλθεν εις την ζωήν της Ελλάδος. Ο νέος 

άνεµος που έπνευσε την Κυριακή της 3ης Νοεµβρίου απεδείχθη τόσον ισχυρός ώστε να 

παρασύρη όλα τα υπολείµµατα της σαπρίας».  900

Μία ηµέρα πριν τη διαδικασία παροχής ψήφου εµπιστοσύνης, η «Μ» απευθύνει ανοικτή επιστολή 

προς τον πρωθυπουργό, µε την οποία αρχικά υπενθυµίζει ότι:  

«η εφηµερίς αυτή συνήθισε να έχη και το θάρρος και την ανεξαρτησίαν της γνώµης της, 

θητεύουσα δε εις την παράταξιν της δηµοκρατίας, δεν επρόδωσε ποτέ ούτε τους αγώνας 

ούτε τα ιδεώδη της, ακόµη και εις περιόδους κατά τας οποίας η σηµαία της παρατάξεως 

δεν εκυµάτιζε µε υπερηφάνειαν εις το ύψος του κοντού, λόγω του κρατούντος εις τον 

τόπο πνεύµατος πολιτικού καιροσκοπισµού».  

Χρησιµοποιώντας το α’ πληθυντικό πρόσωπο και φράσεις όπως «η λαµπρά µας νίκη» και «η 

κυβέρνησίς µας», η εφηµερίδα καλεί την κυβέρνηση να αναζητήσει στήριξη στη σηµερινή Βουλή: 

«ευρισκόµεθα µόλις εις την αρχήν αυτού του δρόµου που µας ήνοιξεν η λαµπρά µας 

νίκη της 3ης Νοεµβρίου και από την πορεία την οποία θα επιλέξωµεν περαιτέρω θα 

εξαρτηθή κατά πόσον το πρόγραµµα της Ενώσεως Κέντρου θα καταστή ζώσα 

πραγµατικότης ή εάν αντιθέτως θα τελµατωθή µέσα εις τα τενάγη των ποικίλων 

κωλυσιεργιών που θα έχη ν' αντιµετωπίση η κυβέρνησις µας εάν θελήση να στηριχθή εις 

τας δυνατότητας ενισχύσεως τας οποίας ενδέχεται να παρέχη η σηµερινή βουλή...»  901

Μετά την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης, «Ο κ. Παπανδρέου εισηγήθη εκλογάς και υπέβαλε την 

παραίτησιν του»  και άρχισε µια νεά προεκλογική περίοδος µέχρι τις εκλογές του Φεβρουαρίου 902

του 1964. 

 Το τέλος του 1963 σηµαδεύτηκε από αιµατηρά επεισόδια, µε 17 νεκρούς στην Κύπρο.  903

Ενόψει της επερχόµενης διάσκεψης για το Κυπριακό, η «Μ» βάζει στην προεκλογική ατζέντα και 

το Κυπριακό, µε κύριο άρθρο της. Αφού καταφέρεται µε δριµύτητα κατά των συµφωνιών Ζυρίχης-

Λονδίνου, ο αρθρογράφος σηµειώνει ότι:  

«Αι εκλογαί της 16ης Φεβρουαρίου αποκτούν υπό τας συνθήκας αυτάς σηµασίαν εξόχως 

 «Μ» 11.12.1963 «Μετά την φυγήν»900

 «Μ» 22.12.1963901

 «Μ» 25.12.1963902

 Λιναρδάτος  2010, ό.π. σ. 180903
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εθνικήν. Ο λαός της ελευθέρας Ελλάδος θα θελήση να καταδείξη δια της συντριπτικής, 

εις βάρος των ενόχων των συµφωνιών αυτών, πλειοψηφίας του την πλήρη και 

αµέριστον αλληλεγγύην του προς τους ωραίους πόθους του αγωνιζόµενου 

ελληνοκυπριακού λαού τους καταπροδοθέντας από τας κυβερνήτας της οκταετίας... Θα 

διαλαληθή εις ολόκληρον τον κόσµον ότι εις την Ελλάδα ευρίσκεται µια κυβέρνησις δια 

την οποίαν αι συµφωνίαι της Ζυρίχης είναι συµφωνίαι αυτόχρηµα προδοτικαί».  904

Όπως ενηµερώνει η εφηµερίδα, λίγες µέρες αργότερα, «Η Εν. Κέντρου θεωρεί προδοσίαν τας 

συµφωνίας Ζυρίχης- Λονδίνου»,  ενώ ο κ. Παπανδρέου καταγγέλλει την ΕΡΕ «ως ένοχον του 905

εθνικού εγκλήµατος των συµφωνιών της Ζυρίχης».  906

 Όσο πλησιάζει η ηµεροµηνία των εκλογών η «Μ» µε διαδοχικά άρθρα της να τοποθετείται 

στις πολιτικές εξελίξεις και στα ρεπορτάζ της προβλέπει ότι «Ο λαός θα δώση ισχυράν 

πλειοψηφίαν εις το Κέντρον δια να εφαρµόση το µεγαλόπνοον πρόγραµµα του»,  και 907

Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο µε τίτλο «Η θριαµβευτική επικύρωσις»:  

«Αι εκλογαί της 16ης Φεβρουαρίου θα είναι καθόλας τας αδιαµφισβητήτους ενδείξεις 

µια επηυξηµένη εις αριθµόν καταδικαστικών ψήφων κύρωσις κατά του κόµµατος το 

οποίον επί συναπτήν οκταετίαν κατετυράννησε και κατεταλαιπώρησε την χώραν και 

µια άνευ ίσως προηγουµένου θριαµβευτική ανανέωσις της εκδηλωθείσης εµπιστοσύνης 

προς την Ένωσιν Κέντρου την παράταξιν που εκφράζει την την ανάγκην της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής προόδου».   908

Στο άρθρο µε τίτλο «Η Ένωσις Κέντρου και οι καπνοπαραγωγοί» η εφηµερίδα λειτουργεί καθαρά 

ως κοµµατικό όργανο:  

«Η Ένωσις Κέντρου είναι το κόµµα, το µέγα κόµµα, του αγροτικού κόσµου της 

Ελλάδος. Πόσον τούτον είναι αληθές, διεπιστώθη από την µέριµναν την οποίαν 

επίδειξεν η κυβέρνησις της Ενώσεως Κέντρου ευθύς από των πρώτων ηµερών της 

υπ'αυτής διακυβερνήσεως της χώρας. Πόσον η αλήθεια αυτή αποτελεί τον εφιάλτην της 

 «Μ» 5.1.1964 «Εκλογαί και Κύπρος»904

 «Μ» 8.1.1964905

 «Μ» 12.1.1964906

 «Μ» 9.1.1964907

 «Μ» 19.1.1964908
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ΕΡΕ προκύπτει από την δεινήν ανησυχίαν από την οποίαν συνέχεται, διότι η νίκη εις τας 

εκλογάς της 16ης Φεβρουαρίου θα εξαρτηθή κατά σπουδαίαν αναλογίαν από την στάσιν 

του αγροτικού κόσµου απέναντι των δύο µεγάλων ανταγωνιζόµενων κοµµάτων».  909

Στο ίδιο πνεύµα, αµέσως µετά την οµιλία του αρχηγού της ΕΡΕ Π. Κανελλόπουλου στη 

Θεσσαλονίκη, η «Μ» επιτίθεται στην ΕΡΕ, χαρακτηρίζοντάς την «εγκληµατικόν συγκρότηµα» και 

φατρία που καταδικάστηκε από το λαό. Σηµειώνει ότι «η παναθλία επίθεσης εναντίον της 

δραχµής» στρεφόταν ουσιαστικά «εναντίον του ψωµιού των δραχµοβιώτων» και συνεχίζει: 

«Βεβαίως ο λαός δεν πρόκειται να παραπλανηθή από τους πολιτικούς αυτούς 

σαλπιγκισµούς και δεν πρόκειται να κλονισθή εις την εκδηλωθείσαν εµπιστοσύνην του 

υπέρ της παρατάξεως της αρετής και της δηµοκρατίας, επειδή µια λίαν γνωστή εις τας 

υπευθύνους αρχάς σπείραν αεριτζήδων κινουµένη και κατευθυνοµένη υπό της 

ολιγαρχίας της ΕΡΕ εξαπέλυσε τώρα την επίθεσιν της εναντίον του εθνικού 

νοµίσµατος».  910

Η εφηµερίδα αναλαµβάνει ενεργό ρόλο στη δηµιουργία πανηγυρικού κλίµατος ενόψει της 

προεκλογικής συγκέντρωσης του αρχηγού της Ε.Κ. προβλέποντας ότι «Λαϊκός σεισµός θα 

συγκλονίση αύριον την Θεσσαλονίκην»,  δηµοσιεύοντας σε βινιέτες συνθήµατα όπως: 911

«Μαχηταί της Δηµοκρατίας, ελεύθεροι πολίται της Ελλάδος όλοι την 11πµ εις την 

πλατείαν Αριστοτέλους» και τονίζοντας στο κύριο άρθρο της ότι: «Από εδώ εδόθη κατά 

τας εκλογάς της 3ης Νοεµβρίου το σύνθηµα της νίκης. Από εδώ θα δοθή και πάλιν το 

σύνθηµα του θριάµβου...».   912

Τα πρωτοσέλιδα των επόµενων ηµερών «ακολουθούν» τους σταθµούς της περιοδείας του Γ. 

Παπανδρέου καταγράφοντας τη «φρενίτιδα ενθουσιασµού» και την «υποδοχή λυτρωτού» που του 

επιφυλάσσουν στα διάφορα µέρη που επισκέπτεται.  913

 Η ατζέντα της εφηµερίδας αλλάζει εξαιτίας του αιφνίδιου θανάτου του προσωπικού φίλου 

του Βελλίδη Σοφοκλή Βενιζέλου, στις 6 Φεβρουαρίου του 1964. Το θέµα καλύπτει εξολοκλήρου το 

 «Μ» 21.1.1964909

 «Μ» 22.1.1964910

 «Μ» 25.1.1964911

 «Μ» 26.1.1964912

 Βλ. 29.1.1964 έως 6.2.1964913
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πρωτοσέλιδο της 8ης Φεβρουαρίου, µε τίτλο «Η Ελλάς θρηνεί το εξαίρετον τέκνον της και η 

δηµοκρατία τον γενναίον µαχητήν». Σε κύριο άρθρο ο Βενιζέλος χαρακτηρίζεται ως «πάλλευκος 

µαχητής της πολιτικής ελευθερίας και της δηµοκρατίας», «τίµιος φορεύς τιµιωτάτου και 

ενδοξοτάτου ονόµατος» ο θάνατος του οποίου «στερεί την Ελλάδα ολόκληρον από τον διαυγή 

νουν, από µιαν εγγύησιν από έναν πατριώτην εις τον οποίο όλοι, εχθροί και φίλοι, συναγωνισταί 

και αντίπαλοι, συνήθιζαν να προσβλέπουν εις ώρας δια το έθνος δυσκόλους...».  Την ηµέρα της 914

κηδείας του Σ. Βενιζέλου η «Μ» σηµειώνει σε κύριο άρθρο της ότι: 

«το µέγας πένθος δια την οδυνηράν απώλειαν του ηγέτου των Φιλελευθέρων του 

ανθρώπου ο οποίος υπήρξεν ο κυριώτερος θεµελιωτής της ενώσεως του δηµοκρατικού 

κόσµου επιβάλλει προσθέτους υποχρεώσεις εις όσους τον εξετίµησαν εις όσους 

επίστευσαν εις τον πατριωτισµόν του και τον ηκολούθησαν κατά τας τελευταίας αυτάς 

κρισίµους δια τας τύχας του έθνους δεκαετίας...».   915

Παράλληλα η εφηµερίδα στέλνει µήνυµα προς την ΕΡΕ, ότι: 

«Εφ' όσον λοιπόν η Ένωσις Κέντρου είναι δηµιούργηµα του Σοφ. Βενιζέλου είναι το 

ολιγώτερον κωµικοί οι ισχυρισµοί της ΕΡΕ ότι ο θάνατος του δηµιουργού της θα 

προκαλέση οιανδήποτε αναταραχήν ή το οιοδήποτε ρήγµα εις τας τάξεις της είτε 

προεκλογικώς είτε µετεκλογικώς. Ας µην βαυκαλίζωνται λοιπόν µε µωράς ελπίδας οι 

άνθρωποι της ΕΡΕ. Ο θάνατος του Σοφ. Βενιζέλου εχαλύβδωσε τας θελήσεις».  916

Και για να µην αφήσει καµία αµφιβολία, η εφηµερίδα σηµειώνει ότι: 

«Ήδη εν µέσω του πένθους των οι Φιλελεύθεροι είδον ως εξ ενστίκτου ποία πρέπει να 

είναι η οδός πορείας... Η πλήρης και άνευ επιφυλάξεων στήριξις του δηµοκρατικού 

αγώνος ο οποίος τελεί υπό την ηγεσίαν του κ. Παπανδρέου... Εµπρός λοιπόν όλοι µε 

µιαν ψυχήν δια τον θρίαµβον».  917

 Την τελευταία εβδοµάδα πριν τις εκλογές του 1964η «Μ» προβλέπει τον «Περιφανή 

εκλογικόν θρίαµβον» της Ε.Κ.  και την ηµέρα των εκλογών αναµένει «την κατάλυση των 918

 «Μ» 8.2.1964914

 «Μ» 9.2.1964915

 «Μ» 11.2.1964916

 «Μ» 13.2.1964917

 «Μ» 12.2.1964918
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δυνάµεων του σκότους και την ανατολή του ήλιου της Δηµοκρατίας».  Αντίστοιχο είναι και το 919

περιεχόµενο των κύριων άρθρων που δηµοσιεύει η εφηµερίδα. Ενδεικτικά, γράφει: 

«Όλοι εις τας κάλπας (…) Με την ψήφον αυτήν που θα ριφθή εις την κάλπην της 

Ενώσεως Κέντρου ο τόπος απαλλασσόµενος οριστικώς από το αµαρτωλόν το 

επαίσχυντον παρελθόν, παρελθόν αληθώς εφιαλτικόν δια την ελευθέραν σκέψιν, θα 

γνωρίση την ωραία αύριον... Οι Θεσσαλονικείς οι οποίοι πρώτοι έδωσαν το σύνθηµα 

της νίκης θα αποδείξουν σήµερον ότι δεν θα εγκαταλείψουν το προβάδισµα και εις τον 

θρίαµβον... Και το πλήθος εκάγχασε δια την αφέλειαν των ενόχων του οκταετούς 

οργίου να πιστεύσουν ότι θα ήτο δυνατόν αι θλιβεραί συκοφαντίαι των να ανατρέψουν 

τον ρούν της νέας ιστορίας του έθνους».  920

Η κάλπη αναδεικνύει νικήτρια την Ε.Κ. και για την εφηµερίδα αυτό σηµαίνει ότι «Νέα περίοδος 

ανέτειλε δια την χώραν».  Τις επόµενες µέρες ακολουθούν πρωτοσέλιδα σε θριαµβευτικό τόνο.  921 922

7.3 Η Ένωση Κέντρου στην κυβέρνηση 

 Στις αρχές Μαρτίου το Κυπριακό επανέρχεται στην επικαιρότητα και η «Μ» καταθέτει τις 

θέσεις της µε δύο άρθρα µε τα οποία εκφράζει την απογοήτευση για τη σταση των συµµάχων ΗΠΑ 

και Μ. Βρετανίας και σηµειώνει ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να αφήσει αναπάντητη οποιαδήποτε 

κίνηση της Τουρκίας.   923

 Στο µεταξύ η Ε.Κ. εµφανίζει αρρυθµίες, καθώς «Ο κ. Νόβας εξελέγη πρόεδρος εις δευτέραν 

ψηφοφορίαν» και ο Γ. Παπανδρέου κάνει την περίφηµη δήλωση «Εγίναµε η χλεύη των 

 «Μ» 16.2.1964919

 «Μ»16.2.1964920

 «Μ» 17.2.1964 β ‘ εκδοση921

 «Μ» 18.12.1964, «Πανίσχυρος κυβέρνησις Κέντρου», «Μ 25.2.1964 «κυβέρνησις του λαού και της αληθούς 922

δηµοκρατίας», κλπ

 «M» 3.3.1964 «Το ατύχηµαν εις την όλην περίπτωσιν είναι η σχεδόν βάναυσος και υβριστικώτατα απροκάλυπτος 923

φιλοτουρκική στάσις των δύο µεγάλων συµµάχων δυνάµεων της Δύσης, των Ηνωµένων Πολιτειών και της Μεγάλης 
Βρετανίας, στάσις η οποία δεν προκαλεί µόνον την οδυνηράν έκπληξιν αλλά και την µεγίστην δυσφορίαν της ελληνικής 
κοινής γνώµης...», «M» 15.3.1964 «Μετά την απόφασιν του συµβουλίου ασφαλείας περί αποστολής διεθνούς δυνάµεως 
ειρηνεύσεως εις την Κύπρον, οιαδήποτε ενέργεια εκ µέρους της Τουρκίας προς δυναµικήν παρέµβασιν εις την νήσον θα 
απετέλει απροσχηµάτιστον πολεµικήν επιχείρησιν την οποίαν δεν θα ηδύνατο να αγνοήση η Ελλάς»
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ηττηµένων».  Είναι ενδιαφέρον ότι σε αυτή την πρώτη κοινοβουλευτική ήττα της Ε.Κ. ως 924

κυβέρνηση ο Παπανδρέου φέρεται να είπε στον Βελλίδη: «Μέχρι και τα µικρά παιδιά 

αντιλήφθησαν αυτό που έκανες»- εννοώντας κατά την Κατερίνα Βελλίδη  «αυτό που είχε 925

κανονίσει ο πατέρας µου να συµβεί στη βουλή». Πάντως, την εποµένη η εφηµερίδα διαβεβαιώνει 

ότι «Ενότης και πειθαρχία εις το Κέντρον. Το τραύµα εκ της ανταρσίας επουλώνεται»,  ενώ 926

ακολουθεί ένα κύριο άρθρο, µε το οποίο επισηµαίνει σε αυστηρό τόνο: 

«Ο δηµοκρατικός λαός ο οποίος εψήφισε την 16η Φεβρουαρίου ηθέλησε πειθαρχία, 

ενότητα αρραγή και πολιτικήν αλληλεγγύην εις την επιδίωξιν των µεγάλων σκοπών 

τους οποίους έταξε εις εαυτήν η Ένωσις Κέντρου (…). Δεν είναι λοιπόν διατεθειµένος 

ο ψηφοφόρος της 16ης Φεβρουαρίου να βλέπη τας δυνάµεις τας οποίας ανέδειξε, 

τελούσας εν διαστάσει προς χαράν και ικανοποίησιν των ηττηµένων».  927

Η εφηµερίδα συνεχίζει την αρθρογραφία της, προβάλλοντας τις µεγάλες προσδοκίες από τις 

προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης:  

«Αι αυριαναί προγραµµατικαί δηλώσεις θα ενέχουν το στοιχείον της θετικής 

βεβαιότητος θα αποτελέσουν την σπουδαιοτέραν εγκαρδίωσιν του Έλληνος πολίτου εις 

την αρξαµένην προσπάθειαν της εθνικής ανορθώσεως»,  «(…) αι προγραµµατικαί 928

δηλώσεις της κυβερνήσεως εις την βουλήν εδικαίωσεν τας προσδοκίας εκείνων οι 

οποίοι επίστευσαν ότι η Ένωσις κέντρου αντιπροσωπεύει πράγµατι την έκφρασιν των 

πόθων του λαού και την θέλησιν συνάµα δια µίαν νέαν στροφήν του πηδαλίου εις την 

όλην πορείαν του έθνους».  «Η δοθείσα χθες ψήφος εµπιστοσύνης εις την κυβέρνησιν 929

της Ενώσεως Κέντρου (…) δια την κυβέρνησιν αποτελεί ένα σύνθηµα εργασίας».   930

Μάλιστα η εφηµερίδα δεν διστάζει να χρησιµοποιήσει και το α’ πληθυντικό πρόσωπο, ωσαν να 

 «Μ» 20.3.1964. Σύµφωνα µε τη Κ. Βελλίδη (ό.π., σ.135) αναφέρει ότι ο Παπανδρέου είχε πει στον Βελλίδη «Μέχρι 924

και τα µικρά παιδιά αντιλήφθησαν αυτό που έκανες» - εννοώντας κατά την ίδια «αυτό που είχε κανονίσει ο πατέρας µου 
να συµβεί στη βουλή». 

 Βελλίδη, ό.π. σ.135925

 «Μ» 21.3.1964926

 «Μ» 22.3.1964 «Η εντολή του λαού»927

 «Μ»29.3.1964928
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συµµετείχε και αυτή στη χάραξη πολιτικής: 

«Με γνώµονα λοιπόν το δίκαιον και την ηθικήν και µε εµµονήν εις την αρετήν την 

οποία επηγγέλθη το κόµµα της δηµοκρατίας και εγγυώνται η κυβέρνησις και η 

προσωπικότης του κ. Παπανδρέου πρέπει να χαράξωµεν την τοµήν εις το πρόβληµα το 

οποίον κατ' αυτάς ηγέρθη εντός των κόλπων της δικαιοσύνης»  931

 Στο µεταξύ, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις περνούν νέα φάση όξυνσης, µε την απέλαση 

Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, το Μάρτιο του 1964, ενώ µέχρι τον Ιούνιο η Ελλάδα φτάνει «εις 

τα πρόθυρα πολέµου µετά της Τουρκίας».  Τελικώς «Απετράπη η τουρκική εισβολή κατόπιν 932

προσωπικού µηνύµατος του κ. Γεωργ. Παπανδρέου προς τον κ. Τζόνσον».   933

 Το καλοκαίρι του 1964 πραγµατοποιούνται δηµοτικές εκλογές, στις οποίες αποτυπώνεται η 

αδυναµία της Ε.Κ. να διαµορφώσει ενιαία παρουσία σε τοπικό επίπεδο, κάτι που δηµιουργούσε τις 

προϋποθέσεις για αναδιάταξη των πολιτικών συµµαχιών.  Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγµα 934

εκλέχτηκε τελικά ο υποψήφιος της ΕΔΑ, Κ. Τσίρος τον οποίο υποστήριξε το µεγαλύτερο µέρος του 

Κέντρου, ενώ ο νυν δήµαρχος (και προσωπικός φίλος του Βελλίδη) Γ. Παπαηλιάκης, δεν πέρασε 

καν στον δεύτερο γύρο. Η εφηµερίδα είχε καταγγείλει την διάσπαση των «δηµοκρατικών ψήφων». 

Με κύριο άρθρο της η εφηµερίδα χαρακτηρίζει στον τίτλο ως «απαράδεκτα πράγµατα» 

(…) αυτά που συµβαίνουν εις το θέµα των υποψηφίων δια το δηµαρχιακόν αξίωµα της 

µακεδονικής πρωτευούσης. Η εφηµερίς αυτή θεωρεί την επιχειρούµενην διάσπασιν των 

δηµοκρατικών ψήφων της Θεσσαλονίκης ως ανεπίτρεπτον έγκληµα. Και πιστεύει ότι 

πρέπει ευθύς χωρίς µαταίαν χρονοτριβήν να ευρεθή τρόπος συνεννοήσεως µεταξύ των 

τριών υποψηφίων δια να προταθή εις τους Θεσσαλονικείς δηµοκρατικούς πολίτας 

ενιαίον ψηφοδέλτιον... Διότι ο βορειοελλαδικός δηµοκρατικός λαός δεν είναι 

διατεθειµένος να συνεργήση εις ειδεχθές ιδεολογικόν έγκληµα εις την παράδοσιν 

δηλαδή του πρώτου δήµου εις χείρας των εχθρών του».  935

Οι απόψεις που διατυπώθηκαν στο άρθρο: «έφεραν εις τα γραφεία της εφηµερίδος πολίτας πολλούς 

 «Μ» 12.4.1964931

 «Μ» 9.6.1964932

 «Μ» 11.6.1964933

 Νικολακόπουλος ό.π., σ. 344934

 «Μ»11.6.1964935
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και τηλεφωνήµατα και τηλεγραφήµατα επιδοκιµασίας» σύµφωνα µε το άρθρο της επόµενης 

ηµέρας, µαρτυρώντας την «επιτακτική αξίωση όπως µη διασπασθή το δηµοκρατικόν µέτωπον προς 

όφελος των πολιτικώς αντιπάλων».  Όµως η «αναµενόµενη συµφωνία των τριών υποψηφίων της 936

ιδικής µας παρατάξεως» για το δηµαρχιακόν αξίωµα δεν επετεύχθη και η εφηµερίδα διαµηνύει σε 

αυστηρό τόνο ότι θα πρέπει να επικρατήσει: 

«έστω την υστάτην ώραν η σωφροσύνη» γιατί «η διάσπασις των ψήφων το 

αντιλαµβάνονται και οι ίδιοι είναι ΠΡΟΔΟΣΙΑ (σ.σ. µε κεφαλαία στο πρωτότυπο)… Η 

Θεσσαλονίκη, η δηµοκρατική Θεσσαλονίκη δεν θα συγχωρήση την απειθαρχίαν».   937

Τελικά η ΕΔΑ κερδίζει όχι µόνο το δήµο Θεσσαλονίκης αλλά την πρωτεύουσα και τις µεγαλύτερες 

πόλεις της χώρας (Πειραιά, Λάρισα, Βόλο, Καβάλα. Ηράκλειο, Πάτρα).  Παρά ταύτα η «Μ» 938

παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των εκλογών υπό εντελώς διαφορετικό πρίσµα, εν σχέσει µε την 

ΕΡΕ: 

«Το Κέντρον επηύξησε τας δυνάµεις του ενώ η ΕΡΕ υπέστη νέαν σοβαράν πτώσιν», 

«Εις Θεσσαλίαν και άλλας περιοχάς η ήττα των συνδυασµών της Δεξιάς προσέλαβε 

µορφήν πανωλεθρίας» ενώ µόλις σε β’ θέµα αναφέρεται ότι «Εις την Θεσσαλονίκην 

εξελέγη ο κ. Τσίρος, συνεργαζόµενος µετά της ΕΔΑ, λαβών το 49,7% των ψήφων, ο κ. 

Καζινάρης της ΕΡΕ έλαβε 33.6%» ενώ ο µέχρι τότε δήµαρχος Παπαηλιάκης «µε αµιγή 

συνδυασµόν του Κέντρου 14,7%. Εις Καλαµαριάν, Συκιές και Αµπελοκήπους 

εξελέγησαν οι υποστηριζόµενοι υπό της ΕΔΑ». 

 Στο µεταξύ, από το καλοκαίρι του 1964 αρχίζει να εκδηλώνεται εσωκοµµατική κρίση στην 

Ε.Κ., µε κύρια αιτία τις διιστάµενες απόψεις για την αντιµετώπιση της κυπριακής κρίσης.  Η 939

εφηµερίδα βέβαια συνεχίζει να στηρίζει µε θέρµη το κυβερνητικό έργο µε πρωτοσέλιδους τίτλους 

όπως: «Δόξαν του λαού αποτελούν όσα έγιναν εντός εξ µηνών»,  «Αποκαθίστανται οι 940

 «Μ» 12.6.1964. 936

 «Μ» 16.6.1964937

 Νικολακόπουλος ό.π., σ. 345938

 ό.π. 348 Βλ. επίσης για το Κυπριακό τις θέσεις της «Μ» σε κύρια άρθρα 28.6.1964, 2.7.1964, 22.7.1964, 15.8.1964, 939

28.8.1964 κ.α. που συνοψίζονται στον εύγλωττο τίτλο της «Μ» 19.8.1964 «Η ΕΡΕ εσταύρωσε την Κύπρον και το 
Κέντρον αγωνίζεται να της χαρίση την ανάστασιν» 

 «Μ» 27.9.1964940
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αδικηθέντες»,  «Επαναστατικά µέτρα δια την γεωργίαν ετοιµάζει η κυβέρνησις»,  941 942

«Θεµελιώνοµεν νέαν Ελλάδα τονίζει ο κ. Παπανδρέου»  και να παρουσιάζει µε ρεπορτάζ της τα 943

έργα και τις ηµέρες της ΕΡΕ, χρησιµοποιώντας οξείς εκφράσεις- «Φαυλότης και συναλλαγή 

πρωτοφανούς εκτάσεως επεκράτουν εις την ΔΕΗ επί των ηµερών της ΕΡΕ».  Στις αρχές του 944

Νοεµβρίου, η εσωκοµµατική κρίση θα εκδηλωθεί µε επικρίσεις δια του Κεντρώου Τύπου στο 

πρόσωπο του Ανδρέα Παπανδρέου, την οποία όµως η «Μ» θα παρουσιάσει ως «εκστρατεία της 

οικονοµικής ολιγαρχίας εναντίον του».  Ο Α. Παπανδρέου αναγκάζεται σε παραίτηση από την 945

κυβέρνηση, κάτι που η «Μ» παρουσιάζει ως «Ολόκληρον το υπουργικόν συµβούλιον αλληλέγγυον 

του κ. Ανδ. Παπανδρέου»  και «Η βουλή κατεδίκασε τους συκοφάντας και εδικαίωσε τον κ. Ανδρ. 946

Παπανδρέου».   947

 Εν όψει του ανασχηµατισµού η «Μ» παρεµβαίνει µε κύριο άρθρο της. Παρόλο που 

αναγνωρίζει ότι «έργον µιας εφηµερίδος δεν είναι βεβαίως να παρεµβαίνη» στα σχέδια της ηγεσίας 

ως προς τη σύνθεση της κυβέρνησης, σηµειώνει ότι αποτελεί «κοινή µακεδονική πεποίθησις» ότι 

«η βόρειος Ελλάς δεν έχει αντιπροσωπευθή επαξίως και κατ' αναλογίαν εις την συγκρότησιν της 

πρώτης, της παρούσης κυβερνήσεως της Ένωσης Κέντρου».  Η εφηµερίδα θα επαναφέρει το 948

αίτηµα µε ακόµη πιο επιτακτικό τρόπο, σηµειώνοντας ότι «Η Μακεδονία, η βόρειος Ελλάς, 

γενικώτερον δεν ζητεί την µερίδα του λέοντος -καίτοι θα είχεν όλον το ηθικόν δικαίωµα να την 

αξιώση- ζητεί όµως ίση µεταχείρισιν».   949

 Η δυστοκία εντός της Ε.Κ. συνεχίζεται και µετά τον ανασχηµατισµό, καθώς ο Παπαπολίτης 

µαζί µε 15 βουλευτές κατέθεσαν δήλωση ανεξαρτησίας και ο Παπανδρέου έθεσε το δίληµµα 

«Αρραγές µέτωπον εις την βουλή ή εκλογαί».  Μετά την ανάκληση της ανεξαρτητοποίησης των 950

 «Μ»3.10.1964941

 «Μ» 11.10.1964942

 «Μ» 27.10.1964943

 «Μ» 10.9.1964944

 «Μ»13.11.1964945

 «Μ» 17.11.1964 946

 «Μ»19.11.1964947

 «Μ» 17.12.1964948

 «Μ» 3.1.1965 949

 «Μ» 8.1.1965950
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βουλευτών, η «Μ» προβάλλει στο πρωτοσέλιδο την εκτίµηση ότι «Η τετραετία θα εξαντληθή. 

Ακλόνητος η κυβέρνησις προχωρεί εις το έργον της».  Για να αντιµετωπίσει τις πολύπλευρες 951

επιθέσεις, η κυβέρνηση οξύνει την αντιπαράθεση µε την ΕΡΕ. Έτσι αποδέχεται την πρόταση της 

ΕΔΑ και «Αρχίζουν αι ανακρίσεις κατά του κ. Καραµανλή»  µε αντικείµενο τα κυβερνητικά 952

πεπραγµένα, µε επίκεντρο τη ΔΕΗ. Την επιλογή αυτή θα υποστηρίξει µε οκτάστηλο κύριο άρθρο 

της η «Μ» επισηµαίνοντας ότι:  

«…απεκαλύφθησαν κατά την µάχην αυτήν ανατριχιαστικαί λεπτοµέριαι κοµµατικής 

κακοήθειας... Η ΕΡΕ είναι φασισµός και υπήρξεν κράτος αστυνοµικόν... Η κυβέρνησις 

της Δηµοκρατίας βαδίζουσα προς την τετραετίαν δεν θα παραλείψη να καταστείση το 

εθνικόν κλίµα καθαρώτερον. Ας γίνη η υπόσχεσις αυτή µια προειδοποίησις δια τους 

έχοντας λόγους να τρέµουν την Επιχείρησιν Καθαρµός».  953

!
!

 «Μ» 10.1.1964951

 «Μ» 7.2.1965952

 «Μ» 28.2.1965. Βλ. επίσης ενδεικτικά πρωτοσέλιδα για το ίδιο θέµα στις 5.5.1965, 30.5.1965. Επίσης, «Μ»17.6.1965 953

«Ο κ. Παπανδρέου ετάχθη υπέρ της παραγραφής», «Μ» 22.6.1965 «Η βουλή εδέχθη παραγραφήν και δια τα «µυστικά 
κονδύλια»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟO: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ 

 Στις 19 Φεβρουαρίου ο αρχηγός της ΕΡΕ Π. Κανελλόπουλος πραγµατοποιεί ανοικτή 

συγκέντρωση και διατυπώνει για πρώτη φορά δηµοσίως την ιδέα στήριξης από την ΕΡΕ 

κυβέρνησης Ε.Κ. υπό άλλο πρωθυπουργό.  Η ιδέα θα γίνει πραγµατικότητα πέντε µήνες 954

αργότερα, µε τα γεγονότα που έγιναν γνωστά ως «Ιουλιανά». Το κεφάλαιο αυτό παρακολουθεί τα 

πρωτοσέλιδα της «Μ» πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την αποστασία, µέχρι τον Απρίλιο το 1967. 

Ο εκδότης «πατάει σε δύο βάρκες», καθώς στα πρωτοσέλιδα της εφηµερίδας φαίνεται να συνεχίζει 

να υποστηρίζει τον Παπανδρέου, αλλά όπως αναφέραµε στο 1ο κεφάλαιο, ο ίδιος στο παρασκήνιο 

φέρεται να στηρίζει ή και να προωθεί τη λύση Στεφανόπουλου, ως λύση σταθερότητας. Το γεγονός 

πάντως δεν περνά απαρατήρητο από το αναγνωστικό κοινό, που προχωρά σε κάψιµο φύλλων της 

«Μακεδονίας».  

8.1 Πορεία προς τα «Ιουλιανά» 

 Την εποµένη της οµιλίας Κανελλόπουλου ο τίτλος της «Μ» δίνει έµφαση στον 

περιορισµένο όγκο της συγκέντρωσης και µόνο στον υπότιτλο αναφέρει ότι: 

 «Ο κ. Κανελλόπουλος δεν ετόλµησε να ζητήση απευθείας εκλογάς. Έθεσεν ως 

πολιτικόν αίτηµα: την αποµάκρυνσιν του κ. Παπανδρέου, νέαν κυβέρνησιν εκ της 

βουλής ή ‘καθαρώς εθνικήν’ υπηρεσιακήν».   955

Αµέσως µετά ο αρχηγός της Ε.Κ. πέρασε στην αντεπίθεση, αποκαλύπτοντας στη βουλή «σχέδιον 

βιασµού της θελήσεως του λαού υπογεγραµµένον από την στρατιωτικήν ηγεσίαν και εγκεκριµένον 

από τον Κων. Καραµανλή».  Η πολεµική της Ε.Κ. συνεχίζεται και η επιχειρηµατολογία 956

υιοθετείται σε διαδοχικά πρωτοσέλιδα της «Μ» 

«Κοινοβουλευτικός µανδύας φασισµού η ΕΡΕ» «Ανεξίτηλον στίγµα το σχέδιον 

συνωµοσίας»,  «Διώκονται οι ένοχοι της συνωµοσίας»,  «Εκλογικόν και όχι 957 958

πολεµικόν είναι το σχέδιον ‘Περικλής’»,  «Η Δεξιά επιβουλεύεται την ενότητα του 959

 Λιναρδάτος (2010), ό.π. σ. 444954

 «Μ»20.2.1965»Πενιχρά η συγκέντρωσις της ΕΡΕ παρά την τεραστίαν προπαρασκευήν». Βλ. επίσης «Μ» 3.4.1965 955

«Δεν θα φύγη ο Παπανδρέου», «Απάντησις του κ. πρωθυπουργού εις το καταγέλαστον σύνθηµα του αρχηγού της ΕΡΕ»

 «Μ» 24.2.1965956

 «Μ» 25.2.1965957

 «Μ» 26.2.1965958

 «M 2.3.1965959
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στρατού» ,»Θα αποβληθούν του στρατού τα υπολείµµατα του ΙΔΕΑ».  960 961

Στο µεταξύ έχει επανέλθει ο Ανδρέας Παπανδρέου στην κυβέρνηση και στις 19 Μαΐου ο 

Ηµερήσιος Κήρυξ της Λάρισας αποκαλύπτει την ύπαρξη του «Ασπίδα» αφήνοντας υπονοούµενα 

για την ανάµειξή του. Η «Μ» σπεύδει την εποµένη να διαβεβαιώσει ότι «Μεγαλοποιείται 

ασήµαντος κίνησις ελάχιστων κατώτερων αξιωµατικών στερούµενη οιασδήποτε σοβαρότητος. 

Φανταστικά τα γραφέντα ότι ηγείται προσωπικότης της Ενώσεως Κέντρου».   962

Το πολιτικό κλίµα οξύνεται, καθώς «Ανακρίσεις και δια τον ΙΔΕΑ αρχίζει ο κ. Σίµος»,  οι 963

υποθέσεις «’ΑΣΠΙΔΑ’ και ‘Περικλής’ εις το στρατοδικείον»  και σε αυτά έρχεται να προστεθεί 964

και η δολιοφθορά του, µετέπειτα δικτάτορα, Γ. Παπαδόπουλου στον Έβρο, περιστατικό για το 

οποίο η «Μ» διερωτάται: «Σαµποτάζ η σκευωρία της ΕΡΕ; Ύποπτος ο προκληθείς θόρυβος», 

«Μέλος της επιτροπής του σχεδίου ‘Περικλής’ και στέλεχος της ΚΥΠ επί Καραµανλή ο 

ανακαλύψας την δολοφθοράν ταγµατάρχης».  Σε αυτό το πολιτικά βαρύ κλίµα η κυβέρνηση 965

«έθεσε ζήτηµα εµπιστοσύνης δια να διαπιστωθή η απόλυτος ενότης του Κέντρου» ώστε να 

αποτελέσει «εγγύηση εξαντλήσεως ολοκλήρου της τετραετίας»  και αµέσως µετά την 966

«πανηγυρική»  κατά τη «Μ» ψήφο εµπιστοσύνης ο Παπανδρέου αποφασίζει την αποµάκρυνση 967

του Π. Γαρουφαλλιά. 

8.2 Η Αποστασία  

 Τις πρώτες ηµέρες του Ιουλίου η «Μ» δηµοσιεύει τα δεκάδες τηλεγραφήµατα από 

οργανώσεις και σωµατεία από όλη την Ελλάδα, που δηλώνουν την ανησυχία τους για ενδεχόµενη 

(ή διαβλεπόµενη) «σκευωρία εναντίον της δηµοκρατικά εκλεγµένης κυβέρνησης», διακηρύττει ότι 

«Ο λαός καλεί τον κ. Παπανδρέου να συντρίψει τους συνωµότας»,  ενώ παράλληλα διαβεβαιώνει 968

 «M» 21.5.1965960

 «M» 23.5.1965961

 «Μ» 20.5.1965 Το θέµα του «Ασπίδα» θα βρεθεί στο πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας πολλές φορές την επόµενη διετία. 962

Για το διάστηµα µέχρι την κρίση του Ιουλίου βλ. επίσης 25 και 26.5.1965, 2 και 3.6.1965, 8.7.1965

 «Μ»28.5.1965963

 «Μ» 8.6.1965964

 «Μ» 13.6.1965965

 «Μ» 22.6.1965966

 «Μ» 26.6.1965967

 «M»10.7.1967968
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ότι είναι «Αρραγής η ενότης της Ενωσ. Κέντρου»  και «Οµαλή λειτουργία του πολιτεύµατος».  969 970

Όµως σύντοµα αυτές οι περιγραφές θα αποδειχθούν «µαγική εικόνα». Η χώρα οδεύει «Προς 

πολιτικήν κρίσιν», ενώ «Ο λαός κινητοποιείται, δια την περιφρούρισιν των δηµοκρατικών 

θεσµών».  Η εφηµερίδα δηµοσιεύει την φωτογραφίας του Γ. Παπανδρέου µε λεζάντα «ο εκλεκτός 971

του λαού, ο µαχητής της δηµοκρατίας, ο λαοπρόβλητος κυβερνήτης κ. Γ. Παπανδρέου, τον οποίον 

εξηνάγκασαν εις παραίτησιν οι κύκλοι της ανωµαλίας» και δίνει στη δηµοσιότητα τις επιστολές 

που αντάλλαξαν Παπανδρέου και βασιλιάς από τις αρχές του µήνα, ενώ τις πολιτικές εξελίξεις της 

15ης Ιουλίου  η εφηµερίδα τις περιγράφει στον τίτλο ως «Πολιτικό πραξικόπηµα» και ως 972

«Πραξικοπηµατικήν λύσιν» που έδωσε: 

«ο ρυθµιστής του πολιτεύµατος χωρίς καµµίαν ουδαµόθεν ένδειξιν ότι ο λαοπρόβλητος 

πρωθυπουργός ήλθεν εις αντίθεσιν µε την πλειοψηφίαν του λαού και χωρίς κανέναν 

λόγον προβλεπόµενον υπό του Συντάγµατος».   973

Δυο µέρες µετά η «Μακεδονία» αρχίζει δειλά δειλά να αναφέρεται σε «έγκυρους κύκλους» της 

Ε.Κ. που αναφέρουν ότι «οι συνωµόται έχουν αρχίσει εκστρατεία ψιθύρων», λέγοντας  

«ότι αυτοί είναι πρόθυµοι δια να αποτραπούν εκλογαί, να παραιτηθούν και σήµερον 

ακόµη εάν παραµερισθεί ο κ. Γ. Παπανδρέου και να ευρεθή πρόσωπον νέον 

συγκεντρώνον την εµπιστοσύνην όλων των βουλευτών της Ενώσεως Κέντρου δια να 

αναλάβη τον σχηµατισµό κυβερνήσεως».  974

 Η δεύτερη εβδοµάδα της πολιτικής κρίσης ξεκινά µε διαδηλώσεις υπέρ του Παπανδρέου. Η 

«Μακεδονία» κυκλοφορεί µε τίτλο «Θρίαµβος της Δηµοκρατίας» και φωτογραφίες από τη 

 «M» 11.7.1965969

 «M» 13.7.1965970

 «M» 15.7.1965971

 Ο Βόδενας θυµάται (Χριστοδούλου, ό.π. σ139) ότι ο Βελλίδης διοργάνωσε τη δεξίωση στις 15 Ιουλίου 1965 για την 972

ενηλικίωση της κόρης του Κατερινας για να δείξει ότι δεν είχε σχέση µε τα τεκταινόµενα, ενώ ο Γ. Παπανδρέου δεν 
προσήλθε στη δεξίωση. Η ίδια η Βελλίδη, (ό.π., σ.17) λέει ότι γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1947, οπότε ο εορτασµός 
των 18ων γενεθλίων της έγινε µε κάποιους µήνες καθυστέρηση. Ο Χριστοδούλου (ό.π. σ.61) δηµοσιεύει µια φωτογραφία 
από αυτή τη δεξίωση µε τον Βελλίδη και τον Στεφανοπουλο να κάθονται δίπλα δίπλα. Όταν τέθηκε αυτό το στοιχείο 
υπόψιν της κ. Βελλίδη η ίδια διέψευσε ότι είχαν οποιαδήποτε συσχέτιση τα δύο περιστατικά, ενώ στο βιβλίο της αναφέρει 
ότι ήταν παρών και ο Γεώργιος Παπανδρέου.

 «Μ»16.7.1965973

 «Μ» 18.7.1965974
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«λαοθάλασσα» που συγκεντρώθηκε έξω από το Καστρί, κάνει λόγο για «ψευδοκυβέρνησιν των 

ανδρείκελων».  Παράλληλα όµως, για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης, η εφηµερίδα 975

αναφέρεται ξεκάθαρα στις συνεννοήσεις βουλευτών και παραγόντων της Ε.Κ. που θεωρούν τη 

λύση Στεφανόπουλου ως 

«µόνην δυνάµενην να αποτελέση την διάδοχον βιώσιµον κατάστασιν και την 

προκρίνουν χάριν και διατηρήσεως της συνοχής της Ενώσεως Κέντρου (…) και δια την 

αποµάκρυνσιν πάσης εκτροπής από αντιδηµοκρατικάς λύσεις αι οποίαι θα αποβούν 

µοιραίαι για την χώραν.   976

Διαδηλώσεις οργανώνονται και στη Θεσσαλονίκη και η «Μ» απευθύνει κάλεσµα στους «µαχητές 

της Δηµοκρατίας» να κατακλύσουν το γήπεδο του ΠΑΟΚ όπου θα γίνει η συγκέντρωση ενώ 

προβλέπει ότι «Θα πέσει εις την βουλήν η ψευδοκυβέρησις».  Μετά τη δολοφονία του Σ. 977

Πέτρουλα, η εφηµερίδα καταγγέλλει ότι «Όργιον αίµατος και βίας εξαπέλυσε κατά του λαού η 

ψευτοκυβέρνησις»  και σε εκτενές άρθρο γνώµης που δηµοσιεύει, εξάρει τη στάση του 978

«λαοπρόβλητου» πρωθυπουργού: 

«να παραµείνη εις την αξιοπρεπή θέσιν του ηγέτου που ηµπορεί και να ποδηγετήση και 

να καταστή το φράγµα εις την ανωµαλίαν που απεργάζεται η δήθεν εναντίον της 

ανωµαλίας αγωνιζόµενη κυβέρνησις των αποστατών». 

Ο αρθρογράφος, ωσάν να µιλά εξ ονόµατός του, σηµειώνει ότι ο Γ. Παπανδρέου: 

«Απέφυγε από της πρώτης στιγµής οιανδήποτε αιχµήν εναντίον του στέµµατος διότι 

γνωρίζει ότι το Στέµµα ΥΠΗΡΞΕ ΘΥΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. (σ.σ. 

κεφαλαία στο πρωτότυπο) Και διότι ελπίζει πάντοτε ότι τα λάθη όταν δεν προέρχονται 

από διάθεσιν δολίαν, ΕΠΑΝΟΡΘΟΥΝΤΑΙ(….)»   979

Επηρεασµένος από τη δολοφονία του Πέτρουλα, ο αρθρογράφος φαίνεται να ανακαλεί µνήµες του 

εµφυλίου πολέµου:  

«Υπάρχη ακόµη καιρός δια να περισωθή ό,τι εκτίθεται ήδη εις κίνδυνον τροµακτικόν. 

Υπάρχη καιρός δια να αποσοβηθή ένας τραγικότερος εθνικός διχασµός, τον οποίον 

 «Μ» 20.7.1965975

 «Μ» 20.7.1965976

 «Μ» 21.7.1965977

 «Μ» 22.7.1965978

 «Μ» 22.7.1965 «Ενόσω υπάρχη ακόµα καιρός. Και υπάρχη»979
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ΠΡΟΕΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΥΩΠΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, µε 

την απροσδόκητον συνδροµήν ανθρώπων των οποίων η απελπιστική έλλειψις 

αισθήµατος ευθύνης πραγµατικώς εκπλήσσει και τους ψυχραιµότερους. Υπάρχει καιρός 

για να επανέλθη η γαλήνη εις την ψυχήν του λαού, αλλά πρωτίστως δια να 

αποκατασταθή η διαταραχθείσα συνταγµατική τάξις. Διότι η εκτροπή εκ της τάξεως 

αυτής ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΔΕΙΝΑ»  980

Παρόλο όµως που αναγνωρίζει ότι ο λαός εξέλεξε την Ε.Κ. και ότι τα κόµµατα δεν είναι 

αθροίσµατα βουλευτών χωρίς επικεφαλής, δεν προτείνει σε κανένα σηµείο του άρθρου ούτε να 

σχηµατίσει κυβέρνηση ο Γ. Παπανδρέου, ούτε να πάει η χώρα σε εκλογές:  

«(…) η Ένωσις Κέντρου αναδειχθείσα εκ των καλπών ως το υπεύθυνον κόµµα δια την 

διακυβέρνησιν του τόπου δεν απεστερήθη του δικαιώµατος τούτου, το οποίον αντλεί εκ 

της θελήσεως και της επιταγής του λαού. (…) Και εδηλώθη από της πρώτης στιγµής 

από της πλευράς του βασιλέως ότι επιθυµία του είναι να συνεργασθή µετά του 

κόµµατος της πλειοψηφίας. ΑΛΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ 

ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΕΥ ΚΕΦΑΛΗΣ. Και η κεφαλή είναι ακριβώς η δίδουσα την έκφρασιν 

και την φυσιογνωµίαν και το πολιτικόν περιεχόµενον των κοµµάτων. (…) Το 

απαράδεκτον τούτο, εις το οποίον ωδήγησαν οι άφρονες σύµβουλοι του Στέµµατος 

υπεραισιοδοξήσαντες τόσον ως προς την συνεκτικότητα της Ενώσεως Κέντρου όσον 

και προς την ΑΝΟΧΗΝ του δηµοκρατικού λαού, ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ να επανορθωθή» (σ.σ. οι φράσεις µε κεφαλαία δηµοσιεύονται 

όπως στο πρωτότυπο).  981

 Η «Μακεδονία» παρεµβαίνει την εποµένη, µε νέο άρθρο γνώµης,  µε το οποίο καλεί τα 982

ηγετικά στελέχη της Ε.Κ. να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να επαναφέρουν την χώρα στην 

πολιτική και κοινοβουλευτική οµαλότητα µε γνήσια κυβέρνηση της Ενώσεως Κέντρου, χωρίς… 

προκαταλήψεις. Ωστόσο η εφηµερίδα δεν προτείνει πουθενά τη λύση που προβάλλει ο αρχηγός της 

Ε.Κ., δηλαδή είτε σχηµατισµό κυβέρνησης µε πρωθυπουργό τον επικεφαλής του πλειοψηφούντος 

κόµµατος ή προσφυγή στις κάλπες, όπως επιτάσσει το Σύνταγµα. Αντιθέτως επιµένει στη λύση της 

«γνήσιας κυβέρνησης της Ε.Κ.» µε ό,τι κι αν σηµαίνει αυτό. Η εφηµερίδα τονίζει ότι «ο ανώτατος 

άρχων, ως ρυθµιστής του πολιτεύµατος έχει εις χείρας του όλα τα στοιχεία» δηλαδή «η απουσία 

 ό.π.980

 ό.π.981

 «Μ» 23.7.1965 «Η ώρα των αποφάσεων»982
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πάσης κοινοβουλευτικής βάσεως εις την οποίαν να στηριχθή η ψευδοκυβέρνησις Νόβα», η 

«ογκώδης πλειοψηφία της βουλής η οποία παραµένει πιστή εις τον Γεώργιον Παπανδρέου» και «η 

φωνή του λαού» και καλεί τον νεαρό βασιλέα που «έχει αποδείξει ότι δεν στερείται τόλµης» να 

αποπέµψει την κυβέρνηση Νόβα, και να δώσει την επιβαλλόµενη λύση, δηλαδή «γνήσια κυβέρνησι 

της Ενώσεως Κέντρου. Ουδεµία άλλη. Καµµία παρέκκλισις από τας βασικάς και ορθοδόξους 

επιταγάς του Συντάγµατος και του Κοινοβουλευτισµού». Σε άλλο σηµείο η εφηµερίδα τονίζει µε 

νόηµα ότι σήµανε η ώρα για τα ηγετικά στελέχη της Ε.Κ. που: 

«γνωρίζουν καλώς ποίον είναι το χρέος των κατά την κρίσιµον αυτήν ώρα. Ο λαός τους 

παρακολουθεί και απαιτεί από αυτούς: να επαναφέρουν την χώραν εις την πολιτικήν 

και κοινοβουλευτικής οµαλότητα µε γνήσιαν κυβέρνησιν της Ενώσεως Κέντρου. Χωρίς 

προκαταλήψεις, χωρίς µισαλλοδοξίας, χωρίς προσωπικάς αδυναµίας, χωρίς πάθη».  983

Σταδιακά η εφηµερίδα αρχίζει να γράφει αορίστως για τους προτείνοντες τον παραµερισµό του Γ. 

Παπανδρέου και την υιοθέτηση «τρίτης λύσης», αφήνοντας αιχµές ότι η κατάσταση δεν µπορεί να 

εκκαθαριστεί: 

«… µετά την κατηγορηµατικήν άρνησιν του αρχηγού της Ενώσεως Κέντρου κ. Γ. 

Παπανδρέου να δεχθή και απλήν, έστω, συζήτησιν περί τρίτων λύσεων αι οποίαι θα 

ωδηγήσουν κατά τους προτείνοντας αυτάς εις άµεσον παραίτησιν της κυβερνήσεως 

Νόβα αλλά και εις προσωρινόν παραµερισµόν του κ. Παπανδρέου δια της αναθέσεως 

της πρωθυπουργίας εις στέλεχος της Ενώσεως Κέντρου».  984

Η εφηµερίδα φιλοξενεί στο πρωτοσέλιδο και δήλωση του Στ. Στεφανόπουλου ότι «η λύσις δύναται 

να προέλθη δι αποφάσεως της κοινοβουλευτικής οµάδας της Ενώσεως Κέντρου η οποία προέρχεται 

από το 53% του λαού».  

 Στις 26 Ιουλίου 1965 υπογράφεται το «µνηµόνιο» βουλευτών της ΕΚ- εκδοτών (µεταξύ 

αυτών και ο Βελλίδης) για την υποστήριξη της λύσης Στεφανόπουλο και την εποµένη η «Μ» την 

παρουσιάζει για πρώτη φορά ως µία εκ των δυο ενδεδειγµένων και συνεπών µε τις επιταγές του 

Συντάγµατος. Σε ρεπορτάζ σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε πολιτικούς παρατηρητές υπάρχουν δύο 

επιλογές: είτε ανάθεση της εντολής στον Γ. Παπανδρέου που θεωρείται «η πλέον ορθόδοξος και 

ανταποκρινόµενη προς τας κοινοβουλευτικάς επιταγάς, χωρίς καµµία εκτροπήν», είτε: 

«η ανάθεσις της εντολής εις τον τέως αντιπρόεδρον της κυβερνήσεως κ. Σ. 

 «Μ» 23.7.1965983

 «Μ» 25.7.1965984
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Στεφανόπουλον, εις το πρόσωπον του οποίου συγκεντρούνται αι προτιµήσεις πλείστων 

βουλευτών της Ενώσεως Κέντρου» εφόσον υπήρχε «η εκ των προτέρων συγκατάθεσις 

του αρχηγού της Ενώσεως Κέντρο» (…) Αµφότεραι αι ανωτέρω λύσεις κρίνονται ως 

περιέχουσαι όλα τα στοιχεία της νοµιµότητος».  985

8.3 Η «τρίτη λύση» 

 Ενώ ο Παπανδρέου εξακολουθεί να θεωρεί «ως µόνην λύσιν την άµεσον προσφυγήν εις τας 

εκλογάς» εντείνεται «η κίνησις βουλευτών δια λύσιν Στεφανόπουλου» αλλά για να συµβεί αυτό 

είναι απαραίτητη η «αποµάκρυνσις του κ. Γ. Παπανδρέου εκ των σηµερινών άκαµπτων θέσεών 

του’’.  Χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος εκ της επικαιρότητας, η εφηµερίδα δηµοσιεύει στο 986

πρωτοσέλιδο µια φωτογραφία του βουλευτή της Ε.Κ. (και µετέπειτα αποστάτη) Σάββα 

Παπαπολίτη, µε µια εγκωµιαστική λεζάντα που τον αναφέρει ως «συνεπή µαχητή της 

δηµοκρατίας». Τα περί πρωτοκόλλου έχουν διαρρεύσει στον τύπο της ΕΡΕ αλλά µε δήλωσή του ο 

Στ. Στεφανόπουλος τα διαψεύδει, χωρίς καµία αναφορά περί συµµετοχής και εκδοτών στη 

συµφωνία. Παράλληλα η εφηµερίδα συνεχίζει να καταγράφει το πάθος των διαδηλώσεων υπέρ του 

Παπανδρέου που συνιστούν «Δηµοψήφισµα υπέρ της δηµοκρατίας και του κ. Παπανδρέου».  987

 Καθώς η κρίση παρατείνεται, η «Μ» παρεµβαίνει µε ένα κύριο άρθρο, κάνοντας λόγο για 

«άθλιον πραξικόπηµα», «κοινοβουλευτική οπερέτα» και (µε κεφαλαία στο πρωτότυπο) «λαίµαργον 

προσκόλλησιν εις τα αρπαγέντα δολίως χαρτοφυλάκια» από την κυβέρνηση Νόβα.   Σηµειώνει 988

ότι αν τηρούταν οι νόµοι της Δηµοκρατίας «θα εκαλείτο ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής 

πλειοψηφίας δια να σχηµατίση την νέαν κυβέρνησιν» αλλά επειδή υπάρχουν «ΟΙ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΙ 

ΤΩΝ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΑΣΤΑΙ ΤΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ» (µε κεφαλαία στο 

πρωτότυπο) η εφηµερίδα εξετάζει τα τρία πιθανά σενάρια που συζητώνται: α) σχηµατισµός 

κυβέρνησης εκ προσωπικοτήτων εκτός κοινοβουλίου µε την ψήφο της βουλής, µέχρι να εκτονωθεί 

η κατάσταση.  Όµως κατά την εφηµερίδα, οι εξωκοινοβουλευτικοί: 989

«είναι συνήθως εκτός επαφής µε τα µεγάλα προβλήµατα της χώρας» «γνωρίζουν ότι 

δεν πρόκειται να λογοδοτήσουν», «ενίοτε φθάνουν µέχρις ασυδοσίας. (…) Τα 

 «Μ» 27.7.1965985

 «Μ» 28.7.1965986

 «Μ»29.7.1965987

 «Μ» 1.8.1965 «Η µόνη νόµιµος κάθαρση»988

 ό.π.989
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προβλήµατα της παρούσης ώρας, εσωτερικά και εξωτερικά, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΥΤΟΥ. (…) Πέρα όµως όλων τούτων, θα ήτο ως 

να ανεγνωρίζετο και να διελαλείτο ότι ο πολιτικός µας κόσµος στερείται ο ίδιος 

προσωπικοτήτων ικανών να κυβερνήσουν τον τόπον (…) είναι τούτο βαρύ πλήγµα 

κατά του γοήτρου του κοινοβουλευτισµού και υπό τας παρούσας µάλιστα συνθήκας θα 

έπρεπεν αντιθέτως το κοινοβουλευτικόν αξίωµα να περιφρουρηθή από τους φανερούς 

και κρύφιους προπαγανδιστές της δικτατορίας»  990

β) σχηµατισµός κυβέρνησης από µέλη της πλειοψηφίας ή και κυβέρνηση συνεργασίας µε 

πρωθυπουργό εξωκοινοβουλευτική προσωπικότητα. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση αναρωτιέται: 

«ΜΗΠΩΣ Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΥΠΕΔΕΙΞΕΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΝ; (…) Πρέπει δηλαδή να 

τιµωρηθή ο λαοπρόβλητος κυβερνήτης, διότι υπήρξε θύµα του αυλικού 

πραξικοπήµατος και πρέπει ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΗ Ο ΛΑΟΣ ο οποίος ευρίσκεται από 

δεκαπενθηµέρου εν συναγερµώ, ΔΙΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΑ ΓΙΝΗ ΣΕΒΑΣΤΗ Η ΘΕΛΗΣΙΣ 

ΤΟΥ;»  991

γ) Ο σχηµατισµός µεταβατικής κυβέρνησης στην οποία η βουλή θα δώσει εντολή να κυβερνήσει 

για ορισµένο διάστηµα, 

«µέχρι αποκαταστάσεως συνθηκών οµαλού πολιτικού βίου, προς δειξαγωγήν εκλογών. 

Αλλά τη µεταβατικήν αυτή κυβέρνησιν ΟΥΔΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ ΝΑ 

ΔΕΧΘΗ ακριβώς για τους λόγους που δεν θα εδέχετο και την κυβέρνησιν των 

προσωπικοτήτων.»  992

Κατά την εφηµερίδα υπάρχει µία και µόνη λύση: 

«Ο Ελληνικός λαός δεν θα ήτο διόλου πρόθυµος να γίνει σιωπηλός αποδέκτης 

οιασδήποτε εκ των ως άνω λύσεων, οποιοσδήποτε και αν τας προτείνη. Διότι έχει σαφή 

συνείδησιν ότι θα απετέλει τούτο απροσχηµάτιστον νόθευσιν του πολιτεύµατος. ΜΙΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΑ, ΚΑΘΑΡΗ και σύµφωνος προς τους συνταγµατικούς ορισµούς 

λύσις υπάρχει, εις περίπτωσιν κατά την οποίαν η νέα κυβέρνησις δεν περιέλθει εις τους 

νοµίµους αντιπροσώπους τους οποίους ηθέλησεν ο λαός: Η ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ 

 ό.π.990

 ό.π.991

 ό.π.992
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ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΝ 

ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΩΝ 45 ΗΜΕΡΩΝ. Η 

αναιτίως της Ενώσεως Κέντρου και του αρχηγού της δηµιουργηθείσα κρίσις, θα 

οδηγηθή τότε προς την νόµιµον κάθαρσίν της. Αποτελεί τούτο ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗΝ 

ΑΞΙΩΣΙΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, του υπέρτατου δικαστού».  993

 Η «ψευδοκυβέρνηση» Νόβα, όπως την αποκαλεί η «Μ» δεν κατάφερε να πάρει ψήφο 

εµπιστοσύνης ενώ «Χιλιάδες λαού εις την πλατείαν Συντάγµατος επανηγύριζον τας πρωινάς ώρας 

την νίκην» κρατώντας φωτογραφίες του Παπανδρέου.  Σε αυτό το κλίµα πολιτικής έντασης η 994

«Μακεδονία» δηµοσιεύει ένα ακόµη άρθρο παρέµβασης στην πρώτη σελίδα, στο οποίο 

διαπιστώνει ότι: 

«Η καταψήφισις της ψευδοκυβερνήσεως των απίθανων ανθρώπων που εφαντάσθησαν 

ότι θα ήτο δυνατόν να ποδοπατήσουν την θέλησην του λαού δεν απετέλεσε βεβαίως 

έκπληξιν ούτε και δια τον πλέον αισιόδοξον υποστηρικτήν των ανδρεικέλων, εάν 

υποτεθή ότι υπάρχη εις τον τόπον αυτόν έστω και εις ο οποίος είχε τόσην αφιλοτιµίαν 

δια να εγκρίνη το δόλιον πραξικόπηµα. (…) Το εικοσαήµερον της εξευτελιστικής 

οπερέττας έληξεν».  995

Η εφηµερίδα καλεί τον βασιλιά να αποκαταστήσει την συνταγµατική τάξη και τους πολιτικούς 

αρχηγούς να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναγνωρίσουν στον Γ. Παπανδρέου ότι έχει 

το προβάδισµα, ως αρχηγός της πλειοψηφίας, ως «ο εκλεκτός της µοίρας δια να συµβάλη, δια της 

συνέσεως και του πατριωτισµού του εις την επούλωσιν του µεγάλου εθνικού τραύµατος».  996

 Στις 7 Αυγούστου η «Μ» αναφέρει ότι, τη νύχτα που προηγήθηκε, πραγµατοποιήθηκε 

«Σύσκεψις ηγετικών στελεχών την νύκτα εις το Καστρί». Τα στελέχη αυτά (µεταξύ των οποίων 

ήταν και ο Ιωάννης Βελλίδης, χωρίς φυσικά να αναφέρεται από τη «Μ») πίεζαν τον Παπανδρέου 

να παραµερίσει υπέρ του Στεφανόπουλου. Στο πρωτοσέλιδο αναφέρεται ξεκάθαρα στο 

«ενδεχόµενο» ο βασιλιάς «να µη προτιµήση τον κ. Παπανδρέου αλλ’ άλλον. Πιθανώς τον κ. Στεφ. 

Στεφανόπουλον».  Μάλιστα οι πολιτικοί παρατηρητές που επικαλείται η εφηµερίδα σχολιάζουν 997

 ό.π.993

 «Μ»5.8.1965 «Μετά την καταδίκην»994

 ό.π.995

ό.π.996

 «Μ».7.8.1965997
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στη «Μ» ότι  

«παραµένει πρόβληµα αν θα γίνη δεκτή (σ.σ. η λύση Στεφανόπουλου) από τον κ. Γ. 

Παπανδρέου. Ούτω, εάν δεν ανατεθή υπό του βασιλέως η εντολή του σχηµατισµού της 

κυβερνήσεως εις τον κ. Γ. Παπανδρέου η κατάστασις θα περιπλακή πάλιν, αι δε 

µέλλουσαι εξελίξεις παραµένουν απρόβλεπτοι».   998

Την ηµέρα που η «Ελευθερία» του Πάνου Κόκκα αποκαλύπτει το ρόλο των τριών εκδοτών 

(Λαµπράκη, Βελλίδη, Παπαγεωργίου) στην προώθηση της λύσης Στεφανόπουλου, η «Μακεδονία» 

κυκλοφορεί µε πρωτοσέλιδο θέµα τη στάση πειθαρχίας του Στ. Στεφανόπουλου στις εντολές του 

αρχηγού.  

«Ο κ. Στεφανόπουλος πειθαρχών εις την γραµµήν του κόµµατος καταθέτει σήµερον εις 

τον βασιλέα την διερευνητικήν εντολή. Διεκηρύχθη η ενότης του Κέντρου».  999

Μια ενότητα που θα µείνει µόνο στις διακηρύξεις. Η «Μ» συνεχίζει επί τριήµερο τα δηµοσιεύµατα 

που προβλέπουν ότι ο βασιλιάς θα δώσει την εντολή στον Στεφανόπουλο, την ηµέρα δε που ο 

βασιλιάς αναθέτει την εντολή στον Τσιριµώκο η «Μ» προβάλλει ως είδηση το ότι «Κυβέρνησις 

Στεφανόπουλου ορκίζεται εντός της ηµέρας»,  και µόνο την εποµένη πληροφορεί ότι «Εις τον κ. 1000

Τσιριµώκον απροσδοκήτως ανέθεσεν ο βασιλεύς την εντολήν».  Όλο αυτό το διάστηµα η 1001

εφηµερίδα φροντίζει να τηρεί τις ισορροπίες, προβάλλοντας όχι µόνο τον Στεφανόπουλο ως 

παράγοντα σταθερότητας αλλά και τις δηλώσεις του Παπανδρέου για βέβαιη καταψήφιση της 

δεύτερης κυβέρνησης των αποστατών,  µια που οι διαδηλώσεις υπέρ του δεν έχουν ακόµη 1002

κοπάσει, µάλιστα κάνει λόγο για «µεγαλειώδη πορεία» του Παπανδρέου προς το λαό.   1003

 Στις αρχές Σεπτεµβρίου η «Μ» διαπιστώνει «Στασιµότης και αδιέξοδον» και προβλέπει 

ξανά ότι «Εις τον κ. Στεφανόπουλον θα ανατεθή ο σχηµατισµός κυβερνήσεως συνεργασίας»,  1004

 ό.π.998

 «Μ» 10.8.1965999

 «M» 18.8.19651000

 «Μ»19.8.19651001

 «Μ» 27.8.19651002

 «Μ» 22.8.19651003

 «Μ» 4.9.19651004
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ενώ λίγο αργότερα ότι «Προεξοφλείται ανάθεσις της εντολής εις τον κ. Στεφανόπουλον»,  κάτι 1005

που τελικά επιβεβαιώνεται. Η εφηµερίδα φαίνεται να «πατά σε δύο βάρκες», ως προς τον 

Παπανδρέου και την τρίτη κυβέρνηση των αποστατών. Ενδεικτικό αυτής της στάσης είναι το 

φύλλο της 23ης Σεπτεµβρίου: η δήλωση εκπροσώπου της Ε.Κ. «Στιγµατίζοµεν και καταψηφίζοµεν 

την κυβέρνησιν» είναι β’ θέµα, ενώ αναδεικνύει ως κεντρικό θέµα στο πρωτοσέλιδο την υπόσχεση 

του Στεφανόπουλο για «Περισυλλογήν, αποκατάστασιν γαλήνης, αδιαβλήτους εκλογάς εν ευθέτω 

χρόνω».  1006

 Όταν ο Παπανδρέου δηλώνει ότι «Ο αγών του λαού εισέρχεται εις το στάδιον 

εξεγέρσεως»  η εφηµερίδα αναλαµβάνει µια πρωτοποριακή πρωτοβουλία. Διοργανώνει 1007

σφυγµοµέτρηση και καλεί τους αναγνώστες να στείλουν σε γράµµα απαντήσεις σε συγκεκριµένα 

ερωτήµατα που θέτει. Με τον τρόπο αυτό η εφηµερίδα «καθοδηγήσει» τρόπον τινά τον λαό, αντί 

να εξεγερθεί, να κάνει έναν ψύχραιµο διάλογο µέσω των σελίδων της. Όπως σηµειώνει η «Μ», 

χαρακτηρίζοντας την ιδιότυπη αυτή δηµοσκόπηση ως δηµοψήφισµα: 

«Η πολιτική κρίσις η οποία εξερράγη την νύκτα της 15ης Ιουλίου δεν ήτο περιστατικόν 

τυχαίον εξ εκείνων που συµβαίνουν εις την δηµόσιαν ζωήν και έχουν ως συνέπειαν την 

παραίτησιν µιας κυβερνήσεως και την αντικατάστασιν της δια µιας άλλης. Η κρίσις η 

οποία εξακολουθεί να υφίσταται και να ταλαιπωρή και τον τόπον και τον λάον έχει 

βαθύτατας αιτίας δια τας οποίας πολλά ελέχθησαν και πολλά εγράφησαν δια να 

καταλογισθούν αι ευθύναι και δια να επισηµανθούν οι υπεύθυνοι... Υπό το φως των 

διαπιστώσεων αυτών και µε γνώµονα µόνον το συµφέρον του λαού τας απαιτήσεις της 

µονιµότητος και την ανάγκην της οµαλότητος η «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» µη εκτεθείσα εις 

αλογίστους φανατισµούς και αποφυγούσα δια να έχη την κρίση διαυγή, τας 

προσωπικάς ή κοµµατικάς εµπαθεία, αναλαµβάνει σήµερον πρωτοβουλίαν εθνικής 

σηµασίας... Το αποτέλεσµα της σφυγµοµετρήσεως ως προς έκαστον των ερωτηµάτων 

και το σύνολον αυτών θα εξαχθή όταν συµπληρωθή η συγκέντρωσις των γνωµών όλων 

όσοι απαντήσουν».  1008

Οι ερωτήσεις που θέτει η εφηµερίδα είναι: α) Επιβάλλεται η συντοµωτέρα εντός 45 ηµερών 

 «Μ» 10.9.19651005

 «Μ» 23.9.19651006

 «Μ» 5.10.19651007

 ό.π1008
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διεξαγωγή εκλογών (σ.σ. όπως είναι το αίτηµα της Ε.Κ.) και, αν όχι, διατί και ποια παράτασις της 

προθεσµίας αυτής ενδείκνυται; β) Ποια µέτρα επιβάλλονται, δια να υπάρξουν πραγµατικώς 

αδιάβλητοι εκλογαί; γ) Ποιον εκλογικόν σύστηµα ενδείκνυται υπό την διαµορφωθείσαν πολιτικήν 

κατάστασιν; δ) Πως θα αποκλεισθή τελείως το ενδεχόµενον να έχη το αποτέλεσµα, εµµέσως ή 

αµέσως ως συνέπειαν, την θέσιν καθεστωτικού; Αυτή η τελευταία ερώτηση φανερώνει και την 

τοποθέτηση της εφηµερίδας απέναντι στη βασιλεία (τουλάχιστον τη δεδοµένη χρονική στιγµή) που 

προφανώς θεωρεί παράγοντα σταθερότητας.Η ιδιότυπη αυτή δηµοσκόπηση θα τραβήξει επί 

µακρόν, µε την εφηµερίδα να δηµοσιεύει καθηµερινά κάποιες από τις επιστολές, αλλά σταδιακά η 

καµπάνια αυτή ατονεί, χωρίς να µάθουµε ποτέ τη «λαϊκή ετυµηγορία». 

 Η «Μ» συνεχίζει επί µακρόν την πολιτική ισορροπιών µεταξύ Ε.Κ. και του προερχόµενου 

εκ της Ε.Κ. αποστάτη πρωθυπουργού, ενώ στο στόχαστρο της κριτικής βρίσκεται µόνο ο αρχηγός 

της ΕΡΕ. Ενδεικτικά αναδεικνύει σε κεντρικό θέµα τις «Πρωτοφανείς λαϊκαί εκδηλώσεις υπέρ του 

Παπανδρέου εις Αθήνας» και σε β’ θέµα στο πρωτοσέλιδο «Όταν λείψη η εµπιστοσύνης θα φύγη η 

κυβέρνησις’ τονίζει ο κ. Στεφανόπουλος».  Η πολιτική ένταση οξύνεται όταν βουλευτής 1009

«κατήγγειλεν ότι του προσεφέρθησαν χρήµατα δια να αποσκιρτήση από το Κέντρον και να ψηφίση 

την κυβέρνησιν»,  όµως η εφηµερίδα δεν δίνει συνέχεια.  1010

8.4 Επιστροφή στην παπανδρεϊκή γραµµή 

 Στο τέλος του 1965 ο εκδότης ανοίγει µέτωπο µε το Συγκρότηµα Λαµπράκη, µε αφορµή την 

απόφαση του υπουργικού συµβουλίου για τη ρύθµιση των ωρών κυκλοφορίας των πρωϊνών 

εφηµερίδων, κάτι που συνεπάγεται «εισβολή» των αθηναϊκών εφηµερίδων στη Θεσσαλονίκη. 

Περνώντας στην αντεπίθεση, η εφηµερίδα αποκαλύπτει ότι «Το ‘συγκρότηµα’ βυσσοδοµεί εις 

βάρος της Εν. Κέντρου» και ότι αγωνίζεται να αποσπάση βουλευτές της Ε.Κ. «δια να στηρίξη την 

παρούσαν κυβέρνησιν ή άλλην της απολύτου αρεσκείας του».  Δεν µπορούµε να διαπιστώσουµε 1011

σε ποιο βαθµό η σταδιακή µετατόπιση της «Μ» προς την πλευρά Παπανδρέου συνδέεται µε την 

κόντρα µε το συγκρότηµα Λαµπράκη, ή προέκυψε λόγω της συγκυρίας, πάντως τις επόµενες 

ηµέρες δηµοσιεύονται πρωτοσέλιδα όπως: «Προς την καταστροφήν κατολισθαίνει η Ελλάς 

προειδοποιεί ο Παπανδρέου»  και «ή διάλυσις της βούλης, ή διάλυσις της Ελλάδος. Η 1012

 «Μ»29.10.19651009

 «Μ» 27.11.19651010

 «Μ» 7.12.19651011

 «Μ»10.12.19651012
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κυβέρνησις οφείλει να εκλέξη τονίζει ο κ. Γεωργ. Παπανδρέου».   1013

 Το 1966, καθώς εντείνεται η πολιτική αστάθεια, η µεταστροφή αυτή της εφηµερίδας προς 

την παπανδρεϊκή πλευρά είναι εµφανής:  

«Λαϊκός συναγερµός απόψε εις Αθήνας. Θα επιταχύνη τας πολιτικάς εξελίξεις προς την 

κατεύθυνσιν των εκλογών»,  «Ο κ. Παπανδρέου θα εντείνη τον νέον ανένδοτον 1014

αγώνα»,  «Άκαµπτον το Κέντρον θα συνεχίση τον αγώνα» «προς αποκατάστασιν της 1015

αληθούς δηµοκρατίας», «Διάγγελµα των 121 βουλευτών της Εν. Κέντρου», 1016

«Ανένδοτοι εις τας αρχάς µας θα εντείνωµεν και θα οδηγήσωµεν εις την νίκην τον 

αγώνα»,  «Μυριάδες λαού εις το Καστρί. Μέχρι την 11 νυκτερινης αµετρηται πλήθη 1017

διηρχοντο προ της οικιας του κ. Παπανδρέου»,  «Δεν εχοµεν βασιλευοµενην 1018

δηµοκρατίαν καταγγέλλει ο κ. Παπανδρέου»  «Παραλυσις και αποσυνθεσις αι 1019

µοιραιαι συνέπειαι της ιουλιανης εκτροπης. Φανατικως ηνωµενος ο δηµοκρατικος 

λαος»  1020

«Ο κ. Παπανδρέου ζητει αµεσως εκλογας εν ονοµατι του συµφεροντος του εθνους» 

 Από το φθινόπωρο του ’66 πληθαίνουν τα πρωτοσέλιδα που κάνουν λόγο για τον κίνδυνο 

νέας εκτροπής, που θα λάβει τη µορφή δικτατορίας, µε αφορµή αρχικά την άποψη του ανταποκριτή 

των New York Times ότι «ο βασιλιάς εάν νόµιζε ότι θα ήταν αναγκαίον θα έφθανε και µέχρις 

αναστολήν προσωρινός, µέρους του Συντάγµατος»:  1021

«Ουδεποτε θα γινη ανεκτή η δικτατορία. Aναστατωσις εκ της αποκαλυψεως περι 

 «Μ»11.12.19651013

 «Μ» 16.2.19661014

 «Μ»10.3.19661015

 «Μ» 4.5.19661016

 «Μ»15.5.19661017

 «Μ»16.7.19661018

 «Μ»24.7.19661019

 «Μ»6.8.19661020

 «Μ»28.8.1966

 «Μ» 7.10.19661021
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«προθεσεων του βασιλεως»,  «Όλοι θα αντιταχθουν εις αποπειραν δικτατορίας»,  1022 1023

«Ο κ. Παπανδρέου καλει τον λαον να επαγρυπνη. Προς προασπισιν των ελευθεριων 

του και κατα των µνηστηρων της δικτατορίας»,  «Ο λαος ουδεποτε θα επιτρεψη 1024

καταλυσιν της δηµοκρατίας. Βαρυσηµαντος οµιλια του κ. Παπανδρέου»,  «Θα 1025

υπαρξη αγων, ισως και θανατου αν αποτολµησουν την δικτατορίαν τονιζει ο κ. Γ. 

Παπανδρέου»,  «Θα απελευθερώσωµεν τον λαον εαν αποτολµηθη δικτατορία τονιζει 1026

ο κ. Παπανδρέου».  1027

 Η κυβέρνηση καρκινοβατεί και στο τέλος Δεκεµβρίου καταρρέει. Η «Μ» για πρώτη φορά 

χρησιµοποιεί τον χαρακτηρισµό «αποστάτες» για την κυβέρνηση Στεφανόπουλου και ανακοινώνει: 

«Ανετραπησαν οι αποσταται. Η ΕΡΕ ήρε την εµπιστοσυνην».  Είχε προηγηθεί η µυστική 1028

συµφωνία Παπανδρέου- Κανελλόπουλου, και µετά το σχηµατισµό κυβέρνησης Παρασκευόπουλου 

µε τις ψήφους ΕΡΕ και Ε.Κ.,  και ο Γ. Παπανδρέου δήλωνε: «ενικησαµεν και επανερχοµεθα εις 1029

την αρχην».   1030

8.5 Πορεία προς τη δικτατορία 

 Από το καλοκαίρι του 1965, οπότε η πολιτική κρίση ήταν στο αποκορύφωµά της η «Μ» 

έχει «σιωπήσει» µη δηµοσιεύοντας τις απόψεις της σε κύρια άρθρα. Η πρακτική αυτή διακόπτεται 

µε τη δηµοσίευση ενός (προφητικού) άρθρου του Ανδρέα Παπανδρέου µε τίτλο «Οι εµπρηστές», 

ενώ είχε προηγηθεί δήλωση του αρχηγού της Ε.Κ. ότι «’Γνωριζοµεν τα σχεδια των’. Αυστηρα 

προειδοποίησις προς τους απεργαζοµενους εκτροπην».  Με δεδοµένη την αντιπάθεια του 1031

Βελλίδη προς τον Α. Παπανδρέου (όπως αναφέρεται στη Βιβλιογραφία αλλά και στις συνεντεύξεις 

 ό.π.1022
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 Νικολακόπουλος, ό.π., σ.362,1029

 «Μ» 25.12.1966. Για αυτή τη συνεργασία είχε εκφράσει την αντίθεσή του ο Ανδρέας Παπανδρέου. Βλ. «Μ» 1030

27.12.1966»Καταψήφησιν της κυβερνήσεως ζήτη ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου»
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που δηµοσιεύονται στο Παράρτηµα) το γεγονός ότι του παραχωρεί τις στήλες της «Μ» για να 

εκφράσει τις απόψεις του, φανερώνει ότι η εφηµερίδα έχει συναίσθηση της κρισιµότητας των 

στιγµών, όχι µόνο για την παράταξη αλλά και για το µέλλον της δηµοκρατίας Είναι η πρώτη και 

τελευταία φορά που ο Ανδρέας Παπανδρέου αρθρογραφεί στη «Μ», (τουλάχιστον όσο είναι εν ζωή 

ο Βελλίδης). Στο άρθρο αυτό επισηµαίνεται: 

«Η ΕΡΕ ερριξε το προσωπειο της και επανηλθε στον παλιο της εαυτο-όχι όµως σαν 

αποτελεσµα της ορασεως των ‘’σκληρών’’. Εσπευσε η Χουντα και ανετρεψε το 

παιχνιδι της σηµερινης ηγεσιας της ΕΡΕ…Η Χουντα είναι το στρατηγειο του δικτυου 

δυναµεως του παρακρατους... Αλλά τι θα γινη εάν η Χουντα µε επιγνωση πληρη της 

µεγαλης εκλογικης δυναµεως της δηµοκρατικής παράταξης, της βεβαιας συντριβης της 

Δεξιας στις εκλογες της 28ης Μαϊου προχωρήση σε εκλογες τυπου Αγίου Δοµίνικου, αν 

προχωρηση στην εκτροπη, στην ανωµαλία, στην απροκαλυπτη δικτατορια; Τοτε τι θα 

κάνη η δηµοκρατική παραταξη; Τι θα κανη ο ελληνικος λαος;… Αν ερθη η θυελλα θα 

δρέψουν τους καρπους της. Αλλα στο πεισµα τους δεν θα ερθη. Γιατι φρουρη η 

δηµοκρατική παραταξη. Φρουρει το εθνος. Η Ελλάδα ειτε το θελουν ειτε όχι θα 

προχωρηση προς το φωτεινο µελλον που την αναµενει. Η νέα γενιά θα ζήση σε µιαν 

Ελλάδα δηµοκρατική, ανεξάρτητη, προοδευτική. Σε µιαν Ελλάδα σύγχρονη. Σε µια νέα 

Ελλάδα.  1032

 Την εποµένη η «Μ» κάνει κύριο θέµα στο πρωτοσέλιδο τις πληροφορίες που γράφει ο 

Τύπος της Δανίας ότι «Ετοιµάζεται πραξικόπηµα».  Στο µεσοδιάστηµα µέχρι να εκδηλωθεί το 1033

πραξικόπηµα των συνταγµαταρχών τα πρωτοσέλιδα της «Μ» αποτυπώνουν ένα κλίµα έντασης: 

«Αποκρούουν Κεντρον και ΕΡΕ την αναβολην των εκλογών»,  «Εις µάτην 1034

βυσσοδοµούν ανωµάλους λύσεις. H Ενωσις Κέντρου δεν ψηφίζει αλλην 

κυβερνησιν»,  «Αντιδράσεις προκαλεί η προωθούµενη λυσις» (σ.σ. για κυβέρνηση 1035

Καννελόπουλου),  «Η ΕΡΕ ανατρέπει την κυβερνησιν. Εντός της εβδοµάδος ως 1036

εξαγγέλλουν ιδικοί της κύκλοι»,  «Η Εν. Κέντρου δεν πίπτει εις την παγίδα. 1037

 «Μ» 9.3.19671032

 «Μ» 10.3.19671033

 «M» 15.3.19671034

 «M»19.3.19671035

 «M» 22.3.19671036

 «M»26.3.19671037
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Ανατροπή της κυβερνήσεως θα διηυκολυνε την συνωµοτούσαν Χούνταν να ανακοψη 

την πορεία προς τα εκλογας και την οµαλότητα»,  «Η ΕΡΕ ανετρεψεν την 1038

κυβερνησιν βάσει νέου σχεδίου συνωµοσίας»,  «Παραιτηθη η κυβερνησις»,  «Ο κ. 1039 1040

Παπανδρέου εζητησεν αµεροληπτον υπηρεσιακην, αµεσον διαλυσιν της βουλής και 

αδιάβλητους εκλογας»,  «Η καταψηφισθείσα ΕΡΕ έγινε κυβερνησις. Διάγγελµα του 1041

Γ. Παπανδρεου: δεν ανεχοµεθα το πραξικόπηµα»,  «Παπανδρεου: είναι 1042

παρακυβερνησις και θα συντριβούν εις τας εκλογας»,  «Διαλύεται την µεσηµβριαν η 1043

βουλή. Μετά την αποτυχιαν όλων των εκβιασµών της κυβερνήσεως»,  «Ήλθεν, επί 1044

τέλους, η ώρα του κυρίαρχου λαού. Διελύθη η Βουλή- Εκλογαί την 28ην Μαΐου. 

Πραξικόπηµα η ενέργεια των από την ΕΡΕ. Η Ενωσις Κέντρου µε πίστιν και 

υπερηφάνειαν θα αγωνισθή δια την νίκην της δηµοκρατίας» και σε β’ θέµα: «Διάγγελµα 

του κ. Γ. Παπανδρέου: ‘Βασιλεύ εγίνατε βασιλεύς της ΕΡΕ και κοµµατάρχης».  1045

Μετά τη διάλυση της βουλής, η «Μ» δηµοσιεύει ένα άρθρο γνώµης. µε τίτλο «Η οργή του λαού θα 

τους συντριψη». Θα είναι το τελευταίο µη λογοκριµένο:  

«Παρά τας προειδοποιήσεις αι οποίαι αφεωρων περισσοτερον την κορυφην του 

κράτους Παρά τους θλιβερούς υπηρετας Παρά την αυθαδειαν της προσκλήσεως 

προς την µεγιστην πλειοψηφιαν του ελληνικού λαού το πραξικόπηµα 

ωλοκληρωθη… Η κυβερνησις Κανελλοπουλου προσφερθείσα δια να υπηρετηση 

τον θρονον, εθεσεν εις τας βασεις του την δυναµιτιδα. Και η χθεσινη πραξις της 

ηναψε την θρυαλλιδα… Τωρα εσπαρησαν οι ανεµοι που προµηνυουν τας 

θυελλας. Τωρα ο λογος διδεται εις τον λαον. Την 28η Μαΐου η οργη του θα 

συντριψη και το πραξικόπηµα και τους πραξικοπηµατιες».  1046

 «Μ»29.3.19671038

 «Μ» 30.3.19671039

 «Μ» 31.3.1967,1040

 «Μ» 1.4.19671041

 «Μ» 4.4.19671042

 «Μ»12.4.19671043

 «Μ»14.4.19671044

 «Μ»15.4.19671045

 ό.π.1046
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Ο Γ. Παπανδρέου αναµένεται στη Θεσσαλονίκη για µια προεκλογική οµιλία και η «Μ» δηµοσιεύει 

σειρά πρωτοσέλιδων που δηµιουργούν κλίµα υπέρ του: 

«Η Θεσσαλονικη διδει την Κυριακην το µηνυµα του µεγαλου θριαµβου. Ανευ 

προηγουµενου λαϊκη υποδοχη Ετοιµάζεται εις τον κ. Γ. Παπανδρεου»  «Εν 1047

συναγερµώ η Θεσσαλονίκη αναµένει τον κ. Γ. Παπανδρέου» και σε β΄θέµα: «Ο κ. Ανδρ. 

Παπανδρέου καταγγέλλει: Προβοκάτορες διαστρεβλώνουν την γραµµή της Εν 

Κέντρου. Αι εκλογαί δεν είναι δηµοψήφισµα ακι αν εφαρµοσθή η λαϊκή κυριαρχία δεν 

υπάρχει κλονισµός των θεσµών»,   1048

Το πρωί της 21ης Απριλίου, όταν έβγαιναν τα τανκς στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη η 

«Μακεδονία» κυκλοφορούσε µε τίτλο: «Αποθεωτική υποδοχή εις τον κ. Παπανδρέου. 

Προετοιµάζεται υπό του δηµοκρατικού κόσµου». Η συγκέντρωση αυτή δεν θα γίνει ποτέ.  

!
!

 «Μ» 18.4.19671047

 «Μ» 19.4.19671048
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ 

 Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζουµε τα πρωτοσέλιδα της περιόδου 1967-1974, µέχρι την πτώση 

της χούντας. Όπως ήταν αναµενόµενο από τις πρώτες µέρες του πραξικοπήµατος οι εφηµερίδες 

υποβλήθηκαν στον πιο άγρυπνο έλεγχο της πιο ασφυκτικής στρατιωτικής λογοκρισίας, µε 

υποχρεωτική δηµοσίευση των κυβερνητικών κειµένων, µε αποτέλεσµα να µεταβληθούν σε όργανα 

των επιδιώξεων της δικτατορίας.  1049

9.1 Η υποδοχή του πραξικοπήµατος 

 Το πρώτο φύλλο που εντοπίζουµε στο αρχείο της «Μακεδονίας», µετά το πραξικόπηµα 

είναι στις 25 Απριλίου.  Η εφηµερίδα υποστηρίζει ότι οµάδες της κεντροαριστεράς είχαν 1050

σχεδιάσει κατάλυση του κράτους και ότι «Η επέµβασις του στρατού απεσόβησεν αιµατοκύλισµα 

εις την Θεσσαλονίκην». Επίσης, η εφηµερίδα δηµοσιεύει κύριο άρθρο,  στο οποίο χρησιµοποιεί 1051

τη ρητορική της χούντας περί ηθικής υγείας έναντι της φαυλότητας που επικρατούσε πριν: 

«Το διάγγελµα του προέδρου της Εθνικής Κυβερνήσεως χαράσσει τον δροµον του 

εθνικού µέλλοντος. Δρόµον ηθικής υγείας, καθαρότητος συνειδήσεων, ελληνικής, 

γνησίως ελληνικής, υπερηφάνειας. Επάνω από το τέλµα της φαυλότητος της ελεεινής 

κοµµατικής συναλλαγής της ολοκληρωτικής εκπτώσεως θεσµών και αξιών, ακούεται 

επιτέλους µια φωνή που ζητεί και έχει ευτυχώς τη δύναµη να επιβαλη την σωζουσα 

αλλαγή… Διότι πράγµατι από της 21ης Απριλίου ηµέρας ιστορικής δια τα πεπραγµένα 

του έθνους οι πάντες έχουν αναπνεύσει… Η πλήρης και απόλυτος τάξις που 

επεκράτησε από της πρώτης στιγµής εις ολόκληρον την χώραν µαρτυρεί ευγλώττως 

περί του αισθήµατος της εµπιστοσύνης που περιβάλλει την Εθνικην Κυβέρνησιν της 

µεγάλης αλλαγής. Εγινεν από της πρώτης ώρας συνείδησις η ανάγκη η οποία την 

επέβαλε. Και είναι τούτο το ασφιστον θεµέλιον της επιτυχίας της αναληφθείσης εθνικής 

προσπαθείας.  1052

 Meynaud, ό.π. σ. 3081049

 Την Παρασκευή 21 Απριλίου η «Μ» (αρ. φύλλου 17.815) προέβλεπε ότι ο δηµοκρατικός κόσµος της Θεσσαλονίκης 1050

προετοιµάζει «Αποθεωτική υποδοχή εις τον κ. Παπανδέου». Το αµέσως επόµενο φύλλο µε αρ.17.816 είναι την Τρίτη 25 
Απριλίου. Με δεδοµένο ότι η «Μ» δεν είχε δευτεριάτικη έκδοση, υποθέτουµε ότι και στη Θεσσαλονίκη απαγορεύτηκε 
(όπως και στην Aθήνα) η έκδοση της 22ας Απριλίου. 

 Δεν γνωρίζουµε αν γράφτηκε από την εφηµερίδα, ή πρόκειται για κυβερνητικό κείµενο θέσεων. Η ίδια επιφύλαξη 1051

ισχύει και για τα υπόλοιπα άρθρα της περιόδου κατά την οποία ίσχυαν αυστηρά µέτρα λογοκρισίας.

 «Μ» 25.4.1967 «Προς νεον εθνικον µελλον»1052
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Αίφνης, µετά το πραξικόπηµα «Έκδηλον βελτίωση παρουσιάζει η οικονοµία» ενώ µε ένα ακόµη 

κύριο άρθρο της η εφηµερίδα ουσιαστικά αναπαράγει τη γραµµή της χούντας περί στήριξής από 

τον βασιλιά: 

«Η κυβερνητική ανακοίνωσις κατά την οποία ο Βασιλεύς θα προεδευση εντός της 

εβδοµάδος του υπουργικού συµβουλίου παρέχει το µέτρον του ενδιαφέροντος του 

Άνακτος δια την αναληφθεισαν τεραστιαν εθνικην προσπαθειαν των ενόπλων 

δυνάµεων προς αποκατάστασιν οµαλού ρυθµού εις την ζωήν της χωράς... Ο Βασιλεύς 

διδων το σύνθηµα της συµπαραστάσεως εις το έργον της Εθνικής Κυβερνήσεως 

ανταποκρίνεται εις την ευχήν και την προσδοκίαν της συντριπτικής πλειοψηφίας του 

ελληνικού λαού. Και ο λαός αυτός τον αισθάνεται κοντά του περισσότερον από κάθε 

αλλην φορά. Εις το εθνικον προσκλητήριον ο πρώτος των Ελλήνων έδωσε επίσης 

πρώτος το «παρών».  1053

Ακολουθεί σειρά πρωτοσέλιδων τίτλων αναλόγου ύφους, που επί της ουσίας αποτελούν δηλώσεις 

µελών της χουντικής κυβέρνησης, επειδή όµως είναι εκτός εισαγωγικών (στο πρωτότυπο) µπορεί 

να εκληφθεί και ως θέση της εφηµερίδας: «Ο στρατός εξήγαγε την χώραν από το αδιεξοδον», «Ο 

στρατός υπερησυπερησπισε την ελευθεριαν και απέτρεψεν εµφύλιον σπαραγµον», «Ισχυρα 

κυβερνησις εξαγει την χώραν εκ της ανωµαλιας».  1054

 Η υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ έρχεται ξανά στο προσκήνιο, µε την αποκάλυψη χειρόγραφου 

σηµειώµατος που εµπλέκει τον Γεώργιο Παπανδρέου προς τον τότε υποδιοικητή της ΚΥΠ 

Παπατέρπο και η «Μ» δηµοσιεύει άρθρο στο οποίο σηµειώνει ότι «Ήδη µε παταγον, µε σεισµον, 

µε πανελληνιον κατακραυγην, το χαρτινον, το σαθρον οικοδόµηµα της «αµύνης» των Παπανδρέου 

κατέρρευσε… Είναι ένα έγκληµα του οποίου την δικαιαν τιµωρία δεν ητο δυνατό να προβλεψη 

ούτε ο ποινικός νόµος. Είναι ένα έγκληµα αχαρακτηριστον».  Η εφηµερίδα συνεχίζει να 1055

αρθρογραφεί  προς υπεράσπιση του καθεστώτος, και κατά του κοµµουνισµού: 1056

«Πολλά ελληνικά αστικά κόµµατα (…) ανέπτυσσον αρχάς που δεν... είχαν!... Η 21η 

Απριλίου ήλθε και διέλυσε τον αντιλαϊκόν «κοµµατικόν µηχανισµόν των υποσχέσεων». 

Μέσα στα σπλάχνα της δηµοκρατίας υπήρχε αυτό το απαίσιο απόστηµα. Έπρεπε να 

 «Μ» 26.4.1967 «Το «παρων» του βασιλεως»1053

 «Μ» 3.5.1967 δηλώσεις του πρωθυπουργού Κ. Κόλλια1054

 «Μ» 7.5.1967 «Ο κ. Παπανδρεου εγνωριζε την υπαρξιν του «ΑΣΠΙΔΑ» και οµολογει ότι του παρειχεν υποστηριξιν»1055

 Τα άρθρα φέρουν την υπογραφη Α.Α.Π. ή Αµ. (Αµύντας) Α. Παπαβασιλείου1056



209
εξαφανισθή. Αλλά αυτή η ηµεροµηνία– η 21η Απριλίου- πρέπει να γίνη και η αφετηρία 

για την επαναφορά της δηµοκρατίας στο δρόµο των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

τις γρανιτώδεις αρχές»,  «Το σχέδιον της ΕΔΑ να εισχωρήση στις τάξεις των 1057

µαθητών είναι τυπική εκδήλωσις της κοµµουνιστικής µεθοδολογίας (….). Ευτυχώς 

όµως ήρθε η... 21η Απριλίου. Οι κοµµουνισταί τη µέρα εκείνη ξύπνησαν χωρίς... 

ψυχολογία!»  1058

«Η επανάστασις της 21ης Απριλίου στάθηκε η νέα µεγάλη άρνησις που είπε το έθνος – η 

µεγάλη συνείδησις του λαού µας- απέναντι στη δίµορφη απειλή. Το όχι του λάου µας 

της 21ης εστραφη προς τα έξω και προς τα µέσα. Με την πρώτη της µορφή η άρνησις 

έσωσε την Ελλάδα από την υποδούλωση στον κοµµουνιστικό συνασπισµό. Με τη 

δεύτερη, έσωσε την Ελλάδα από το εσωτερικό κατρακύλισµα την ηθική και υλική 

εξουθένωση»,  «Δεν αρκεί να τεθεί εκτός νοµού το κοµµουνιστικό κόµµα, χρειάζεται 1059

ν' αχρηστευθη το σύστηµα µε το οποίο εργάζεται. Μονάχα τότε θα εξουδετερωθεί η 

δυνατότητα όχι µόνον της δράσεως άλλα και της ευκολίας να επιλεγη αυτό τις στιγµές 

δράσεως... Η δηµοκρατική συνείδηση αξιώνει τον οριστικον αποκλεισµον του 

κοµµουνιστικοί κόµµατος από την ελληνική ζωή»,  Την απόφαση της επαναστατικής 1060

κυβερνήσεως να απαγόρευση την κυκλοφορία των κοµµουνιστικών θεωριών οι 

αληθινοί δηµοκραται απεδεχθησαν µε ανακούφιση…».  1061

 Στα µέσα Δεκεµβρίου ο βασιλιάς Κωνσταντίνος επιχειρεί αντικίνηµα, το οποίο αποτυγχάνει 

και ο ίδιος διαφεύγει από τη χώρα. Την εποµένη η «Μ» ανακοινώνει µε έναν πηχυαίο τίτλο ότι 

«Κατεσταλη συνωµοτική αντεπανάστασις», «Νεα κυβερνησις υπό τον Γ. Παπαδόπουλον». Το πως 

έγινε το κίνηµα δεν περιγράφεται πουθενά, ενώ ο ρόλος του βασιλιά αναφέρεται ακροθιγώς στο 

διάγγελµα της κυβέρνησης, που κάνει λόγο για µωροφιλόδοξους τυχοδιώκτες που παρέσυραν τον 

βασιλέα. Σε κύριο άρθρο της η εφηµερίδα υποστηρίζει ότι: 

«Η ενότης του έθνους διεσώθη. Η Ελλάς ενίκησε. Η αντεθνική συνωµοσία συνετρίβη 

εντός ολίγων ωρών. Οι συνωµόται, οι µωροφιλόδοξοι, τα υπόλοιπα της φαυλότητας 

 «Μ» 4.6.1967 «Ατοµικόν συµφέρον και κόµµατα»1057

 «Μ» 7.6.1967»Οι αµετανόητοι»1058

 «Μ» 11.6.1967 «Η ελληνική παράδοσις»1059

 «M» 2.7.67, «Αξιωσις της δηµοκρατικης συνειδησεως – ο οριστικός αποκλεισµος του ΚΚΕ»1060

 «Μ» 9.7.1967 «Η απαγορευσις των κοµµουνιστικων βιβλιων»1061
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κατήντησαν άξια της τύχης και των σκοπών των. Έγιναν φυγάδες. Ταυτόσηµοι µε τους 

αναρχικούς και τους εχθρούς του λαού. (….) Οι όψιµοι ψευτοπατριώτες απεδείχθησαν 

ταπεινοί εχθροί του έθνους και ως τέτοιους τους αντιµετώπισε ο λαός  και απέδειξε, 

ούτω, δια µίαν ακόµη φοράν, ότι είναι αποφασισµένον αντί οιουδήποτε τιµήµατος να 

διατηρήση την ενότητά του και τας κατακτήσεις της εθνεγερσίας της 21ης Απριλίου.  1062

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ένα µονόστηλο της «Μ» «Έλυσε τας χείρας της κυβερνήσεως 

η αντεπανάστασις».  Η θριαµβολογία θα συνεχιστεί µε ένα ακόµα άρθρο: 1063

«Η οργανωθεισα συνωµοσία συνετριβη και ο επιχειρηθείς διχασµός παρέµενε νοσηρά 

απόπειρα των ηττηθέντων... Η επανάστασις της 21ης Απριλίου υπηρξεν ιστορική 

ανάγκη. Η νίκη της 13ης Δεκεµβρίου ήτο λαϊκή επιταγή»  1064

9.2 Η προσδοκία του Συντάγµατος 

 Το καθεστώς παγιώνεται µε την αναγνώρισή του αρχικά από τις ΗΠΑ και το Ηνωµένο 

Βασίλειο, και στη συνέχεια και από άλλες χώρες. Τα πρωτοσέλιδα της «Μ» επαναλαµβάνονται 

µονότονα, προβάλλοντας το έργο της κυβέρνησης,  και τη θερµή υποδοχή που επιφυλάσσει ο 1065

λαός κάθε περιοχής όταν την επισκέπτεται ο πρωθυπουργός ή άλλοι χουντικοί.  Γίνεται 1066

προσπάθεια να καλλιεργηθεί κλίµα επιστροφής στη δηµοκρατική οµαλότητα µέσα από 

πρωτοσέλιδους τίτλους: «Εις υγια δηµοκρατιαν θα αχθη συντόµως η χωρά», «Επιδιώκεται η 1067

εξασφάλισις της κοινωνικής ασφάλειας και όχι η αστυνόµευσις των ελευθεριών του ελληνικοί 

λάου»,  και συνθήµατα που δηµοσιεύονται σε βινιέτα, πάνω από τον λογότυπο του 1068

πρωτοσέλιδου: «Οικοδοµείται από την επανάστασιν η Νέα Δηµοκρατία»  1069

 Από τα µέσα του 1968 η εφηµερίδα δηµοσιεύει, όχι καθηµερινά αλλά πάντως συχνά, στην 

 «Μ»14.12.1967 «Διεπιστώθη η ενότητα»1062

 «Μ» 15.12.19671063

 «Μ» 16.12.1967 «Μετα την νικην»1064

 «Μ» 13.4.1968 «Προχωρει η αναµορφωσις της κρατικης µηχανης» «αποκτα τον ενδεδειγµενον ρυθµον»1065

 «Μ» 5.1.1968 Παλλαϊκην υποδοχην επεφυλαξε η Θεσσαλονικη εις τον πρωθυπουργον1066

 «Μ» 7.1.1968 (εκτός εισαγωγικών στο πρωτότυπο, φαίνεται σαν να είναι τοποθέτηση της εφηµερίδας, πρόκειται 1067

όµως για απόσπασµα από συνεντευξη του Παττακου προς ραδιοφωνικό σταθµό του εξωτερικού 

 «Μ» 21.1.19681068

 «Μ» 21.6.1968 έως 11.7.19681069
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τελευταία της σελίδα και σε πλαίσιο καταχώρησης µια φράση που είτε είναι απόσπασµα 

δηµοσιεύµατος εφηµερίδας του εξωτερικού που υµνεί την επανάσταση,  είτε πρόκειται για 1070

απόσπασµα µιας οµιλίας του Γ. Παπαδόπουλου  ή σπανίως άλλων µελών της κυβέρνησης όπως ο 1071

Πιπινέλης, ή το τι αναφέρει κάποιο άρθρο του Συντάγµατος. Στις 12 Ιουλίου, ανακοινώνεται µε 

συνέντευξη τύπου «Το τελικόν σχέδιον του Συντάγµατος» και γίνεται γνωστό ότι το δηµοψήφισµα 

για την επικύρωσή του θα πραγµατοποιηθεί την 29ην Σεπτεµβρίου. Το σχέδιο Συντάγµατος 

προβλέπει ότι:  

«οι βουλευταί περιορίζονται εις τον ρόλο του αντιπροσώπου και νοµοθέτου, µέσω των 

οποίων θα ελέγχεται η εκτελεστική εξουσία. Υποχρεωτική η ανάθεσις της 

πρωθυπουργίας εις τον αρχηγόν του πλειοψηφούντος κόµµατος. Το ψηφιζόµενον 

εκλογικόν σύστηµα θα ισχύει από των µεταπροσεχών εκλογών».  1072

 Σε βινιέτα πάνω από τον λογότυπο στο πρωτοσέλιδο, δηµοσιεύεται το µήνυµα «Ναι στο 

Σύνταγµα, ναι στην αλλαγή» και αυτή είναι ίσως µια από τις πρώτες συγκεκαλυµµένες 

τοποθετήσεις της εφηµερίδας για επιστροφή στη δηµοκρατική διακυβέρνηση.  Η ίδια φράση 1073

δηµοσιεύεται σε βινιέτα κάθε µέρα, µέχρι τις 9 Αυγούστου, για να αντικατασταθεί από τη φράση 

«Το Σύνταγµα: του λαού, από τον λαόν, δια τον λαόν» το οποίο συνεχίζει να δηµοσιεύεται µέχρι τις 

29 Σεπτεµβρίου, ηµέρα του δηµοψηφίσµατος. Παράλληλα, η εφηµερίδα δηµοσιεύει επί µία 

εβδοµάδα σειρά άρθρων στα οποία αναλύεται το περιεχόµενο του σχεδίου Συντάγµατος. Η 

εφηµερίδα «τολµά» να πληροφορήσει τους αναγνώστες της ότι η αναθεώρηση του Συντάγµατος 

«Δεν υπήρξεν έµπνευσις της επαναστάσεως» και ότι οι πολιτικοί αρχηγοί όλων των παρατάξεων 

την επεδίωκων επί έτη»  αλλά σηµειώνει ότι για πρώτη φορά ο καταστατικός χάρτης της χώρας 1074

τίθεται στην κρίση του λαού.  

 Στις 13 Αυγούστου σηµειώνεται η απόπειρα δολοφονίας του Γ. Παπαδόπουλου από τον 

 Βλ. για παράδειγµα «Μ» 25.6.1968» “Η Ελλάς υπό την επανάστατικήν κυβέρνησιν είναι αρκετά ευτυχής εις ένα λίαν 1070

περίπλοκον κόσµον» Γουίλλιαµ Ρίκενµπαίηκερ, Νάσιοναλ Ριβιού, Νέα Υόρκη 1968»

 Βλ ενδεικτικά «Μ» 15.10.1968: «Δεν ήλθοµεν ως δικτατορια δια να αποµονώσωµεν πάντα ο οποίος θα αντετείθετο 1071

προς την άποψίν µας. Ήλθοµεν ως επανάστασις. Ήλθοµεν δια να οδηγήσωµεν τον ελληνικός λαόν δι επαναστατικών 
µεθόδων, κρηµνίζοντες την ακολασίαν και την φαυλότητα και ανοικοδοµούντες εν υγιές και νέον κοινωνικόν 
συγκρότηµα»

 «Μ» 13.7.19681072

 «Μ» 13.7.19681073

 «Μ» 17.7.1968 «Επιβεβληµένη ήτο η αναθεώρησις του Συντάγµατος»1074
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Αλέκο Παναγούλη, θέµα που καλύπτει το πρωτοσέλιδο της εποµένης. Η εφηµερίδα χαρακτηρίζει 

την απόπειρα «απονενοηµένη ενέργεια αντιδραστικών κύκλων». Ο Παπαδόπουλος συνδέει την 

απόπειρα µε το δηµοψήφισµα και διαβεβαιώνει ότι «το δηµοψήφισµα θα διεξαχθή όσο και αν δεν 

το θέλουν οι εχθροί της δηµοκρατίας», άποψη που υιοθετεί σε κύριο άρθρο της και η εφηµερίδα: 

«Επιδίωξις των εχθρών του έθνους και της δηµοκρατίας είναι να µην πραγµατοποιηθή το 

δηµοψήφισµα και η δηµοκρατική διαδικασία προς την οµαλότητα».   1075

 Ο Παπαδόπουλος σπεύδει να διαλύσει τις όποιες προσδοκίες τονίζοντας από το βήµα των 

εγκαινίων της ΔΕΘ ότι: «Εκλογαι θα γίνουν εις την Ελλάδα µόνον όταν εξυγιανθη ο δηµόσιος 

βίος» αν και «Σκοπός της επαναστάσεως είναι η ασφαλής επαναφορά του κοινοβουλευτικού 

βίου».  Την ηµέρα του δηµοψηφίσµατος η εφηµερίδα δηµοσιεύει οκτάστηλο το µήνυµα του κ. 1076

Παπαδόπουλου, µε µεγάλη φωτογραφία του ιδίου όχι µε στρατιωτική περιβολή αλλά µε παπιγιόν. 

«Τίθενται τα θεµέλια της µαχόµενης δηµοκρατίας δια του ψηφιζόµενου σήµερον νέου 

Συντάγµατος. Εις αποφασιστική φάσιν εισέρχεται η εθνική ζωή».  Μετά το πέρας του 1077

δηµοψηφίσµατος η «Μ» υπενθυµίζει µε άρθρο της: 

«... Η επανάστασις της 21ης Απριλίου επεδοκιµασθη δια της ψήφου του ελληνικοί λάου 

κατά το διεξαχθεν δηµοψήφισµα οπότε ενεκρίθη πανηγυρικώς το νέον Σύνταγµα. Η 

κυβερνησις δύναται τώρα να προχωρηση ανεµποδιστως εις την εφαρµογήν του 

προγράµµατος της... Εις αυτό βεβαίως εµπεριέχεται η θεµελίωσις της αληθούς 

δηµοκρατίας και η εξασφάλισις της αµύνης της χωράς. Προς αυτούς τους σκοπούς έχει 

εστραµµενην ολόκληρον την προσοχην του ο ελληνικος λαός».  1078

 Ο θάνατος του Γεωργίου Παπανδρέου αναγγέλλεται µε ένα µικρό δίστηλο ρεπορτάζ στο 

 «Μ» 14.8.1968 «Ο λαός την καταδικάζει» Βλ. επίσης «Μ»17.8.1968  «Ο Ά. Παπανδρέου εµπνευστής της αποπείρας 1075

δολοφονίας του προέδρου της κυβερνήσεως» και «Ιδιόγραφος δήλωσις του Γ. Παπανδρέου. Οι λόγοι και αι πράξεις του 
υιού του Ανδρέα αφορούν µόνον τον ίδιον»

 «Μ» 1.9.19681076

 «Μ» 29.9.1968, Βλ. επίσης «Μ» 30.9.1968: «94,9% υπερ του συνταγµατος απεδωσε το δηµοψηφισµα. Η κυβέρνησις 1077

και η επανάστασις διαθέτουν την δεδηλωµενην εµπιστοσύνης του λαού. Ελευθέρως και ανεµποδίστως εψήφισαν οι 
εκλογείς», «Μ» 4.10.1968 «Αψόγως διεξήχθη το δηµοψήφισµα τονίζουν εις συνέντευξίν των ξένοι δηµοσιογράφοι»

 «Μ» 10.10.1968 «Υπερ του εθνους»1078



213
πρωτοσέλιδο και περιλαµβάνει λεπτοµέρειες από το ιατρικό ιστορικό και το βιογραφικό του.  1079

Την εποµένη η εφηµερίδα αφιερώνει επίσης ένα δίστηλο στο πρωτοσέλιδο δηµοσιεύοντας τις 

τυπικές συλλυπητήριες κυβερνητικές ανακοινώσεις, ενώ στο οπισθόφυλλο δηµοσιεύεται εµβόλιµα 

µια ανακοίνωση σε πλαίσιο µε τη µορφή καταχώρησης του δηµοσίου που αναφέρει ότι:  

«Τα χαράµατα της 21ης Απριλίου, µε τον σπινθήρα τον οποίον έθεσαν αι ένοπλαι 

δυνάµεις του έθνους, η ψυχή των Ελλήνων επαναστάτησε. Διότι είχεν ωριµάσει εις 

κάθε ελληνικήν ψυχή η ανάγκη να αναστηθή, να αναµορφωθή και να ανασυνταχθή ο 

ελληνικός λαός, επανευρίσκον τα έρµα του, το ιδανικόν του» και υπογραφή: Γ. 

Παπαδόπουλος.  

Η µόνη συλληπητήρια δήλωση µε αντιδικτατορικό υπαινιγµό, που δηµοσιεύει η «Μ» είναι αυτή 

του Π. Κανελλόπουλου, ο οποίος κάνει λόγο για «κοινήν πικράν τύχη µε την οποίαν [ο εκλιπών] 

και έκλεισε τη ζωή του».  Την ηµέρα της κηδειας η εφηµερίδα δηµοσιεύει την ανακοίνωση της 1080

αστυνοµίας, ότι πληροφορήθηκε ότι «στοιχεία της άκρας αριστεράς, εκµεταλλευόµενα την 

αυριανήν (σηµερινήν)νεκρώσιµον ακολουθίαν (…) θα επιχειρήσουν να προκαλέσουν ασχηµίας και 

έκτροπα προς εν συνεχεία δυσφηµιστικήν εις βάρος της χώρας εκµετάλλευσιν», την εποµένη η 

«Μ» δεν κυκλοφορεί, και την Τρίτη, στον απόηχο της µεγάλης συγκέντρωσης, την ηµέρα της 

κηδείας, την οποία κάλυψαν εφηµερίδες του εξωτερικού, ενώ οι αθηναϊκές περιορίστηκαν σε 

περιγραφές και αναφορά βιογραφικών στοιχείων,  η «Μ» αναφέρει ότι: 1081

«40 συλληφθέντες ταραξία παραπέµφθησαν εις δίκην», «Επεχειρήθη πολιτική επίδειξις 

αλλ’ απέτυχε τονίζει εις δηλώσεις ο κ. Σταµατόπουλος» χωρίς καµία αναφορά στον 

όγκο του πλήθους και το χαρακτήρα που έλαβε η κηδεία.  1082

 Λίγες µέρες µετά τη συµπλήρωσε ενός έτους από το βασιλικό αντικίνηµα ο Παπαδόπουλος 

δίνει συνέντευξη στο περιοδικό Time, αποσπάσµατα της οποίας αναδηµοσιεύει η «Μ» υπό τον 

τίτλο «Ο κ. Γ. Παπαδόπουλος δια τον Βασιλέα και τα πολιτικά κόµµατα»: «Πιστεύω εις τον θεσµό 

της βασιλείας, εργάζοµαι προς την κατευθυνσιν αυτήν και ελπίζω να τύχω βοηθείας από τον ίδιον 

 «Μ» 1.11.1968 «Ο Παπανδρέου απεβίωσε την 2.20 το πρωί». Απουσιάζουν οι πένθιµες γραµµές που χρησιµοποίησε 1079

η εφηµερίδα στις περιπτώσεις θανάτου άλλων κεντρώων πολιτικών όπως Πλαστήρας, Σοφούλης, Βενιζέλος. Αντιθέτως 
«Το Βήµα» δηµοσιεύει πένθιµες γραµµές που πλαισιώνουν το θέµα 

 «Μ» 2.11.1968 «Αύριον θα γίνη η κηδεία του Παπανδρέου. Γενική η θλίψις δια τον θάνατον»1080

 Στράτος, ό.π., σ. 511081

 «Μ»5.11.19681082
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τον βασιλέα». O δικτάτορας διαλύει κάθε ψευδαίσθηση περί εκλογών. Παρότι δηλώνει «Διακαής 

ιδικός µου πόθος είναι να παραδώσω τον ‘θρόνον’ µου» ξεκαθαρίζει ότι «πριν δοθή άδεια 

συγκροτήσεως κοµµάτων πρέπει οι πολίται να καταστούν ώριµοι».  1083

9.3 Το καθεστώς παγιώνεται 

 Η κυβέρνηση διατρανώνει ότι «Η πολίτικη οµαλότης παραµένει επιδίωξις»  ωστόσο 1084

ξεκαθαρίζει ότι «H επανάστασις επετελεσε πολλά. Έχει όµως ακόµη ενώπιον της µέγα και 

επιµοχθον έργον»,  για αυτό και «Εκλογαι µόνον µετά την ολοκληρωσιν όλων των σκοπών και 1085

µε νέα κόµµατα»,  γιατί «Με κοινοβούλιον δεν πραγµατοποιείται το άλµα προς την συγχρονον 1086

πολιτειαν».  Στο µεταξύ «Συνελήφθησαν 15 αποστρατοι αξιωµατικοι σχεδιασαντες 1087

αντικυβερνητικην κινησην»  ακολούθως συλλαµβάνεται και ο δραπέτης Παναγούλης, ενώ στα 1088

τέλη Αυγούστου «Απεκαλυφθη οργανωσις πολιτικων και αποστρατων επιδιωκουσα ανατροπην της 

κυβερνήσεως» η οποία «Προετοίµαζε κίνηµα προς επαναφορά του βασιλέως».   1089

 Η πολιτική του καθεστώτος είχε απασχολήσει το Συµβούλιο της Ευρώπης και για να 

αποτρέψει την αποποµπή της χώρας η κυβέρνηση είχε καταβάλλει µεγάλη προσπάθεια  να 1090

παρουσιάσει αποκατάσταση της συνταγµατικής διακυβέρνησης, εκδίδοντας συντακτικά 

διατάγµατα, θέτοντας σταδιακά σε ισχύ διάφορα άρθρα του Συντάγµατος,  και καταργώντας την 1091

προληπτική λογοκρισία.  Τελικά και προκειµένου να αποφύγει την καταδίκη η Ελλάδα αποχωρεί 1092

 «Μ» 17.12.19681083

 «Μ» 16.2.19691084

 «Μ» 20.4.19691085

 «Μ» 13.7.19691086

 «Μ» 7.9.19691087

 «Μ» 8.6.19691088

 «Μ»31.8.19691089

 Παρόλη τη διάθεση να αποκτήσει µια καλή έξωθεν µαρτυρία, η κυβέρνηση αποφάσισε να µην επιτρέψει την είσοδο 1090

στη χώρα του εισηγητή του Συµβουλίου της Ευρώπης «Ως στερουµενος των ειδικων προσοντων αντικειµενικοτητος και 
αµεροληψιας» («Μ» 8.1.1969)

 «Μ» 10.4.1969 «Αλλα τρια αρθρα του συνταγµατος τιθενται απο σηµερον εν ισχυϊ»1091

  «Μ» 4.10.1969 «Καταργουνται περιορισµοι επι της ελευθεροτυπιας και της προσωπικης ελευθεριας», και σε β’ 1092

θέµα στο πρωτοσέλιδο «Επιτρέπεται η καλόπιστος κριτική επί των ενεργειών των κρατικών αρχών». Σε συνέντευξή του, 
την ίδια ηµέρα, ο Παπαδόπουλος αρνήθηκε κατηγορηµατικά τη δηµοσίευση συνέντευξης του Καραµανλή, µε την οποία 
καλούσε τους έντιµους αξιωµατικούς να επέµβουν και να σώσουν τη χώρα απο το καθεστώς της 21ης Απριλίου.
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από το Συµβούλιο «Απεχώρησε µοµίµως η Ελλάς από το Συµβούλιο της Ευρώπης», «Μετά την 

υποβολήν απαραδέκτου προτάσεως υποστηριχθείσης υπό δώδεκα κρατών µελών. Κατήγγειλε το 

καταστατικόν του και την σύµβασην περί δικαιωµάτων».  Αµέσως µετά την αποχώρηση, ο 1093

Παπαδόπουλος «ετόνισε κατηγορηµατικώς»: «Εκλογαί δεν πρόκειται να γίνουν προτού 

πραγµατωθούν οι σκοποί».  1094

 Το 1970 πραγµατοποιείται µια σειρά από δίκες αντιδικτατορικών οργανώσεων µε κορυφαία 

αυτή των στελεχών της Δηµοκρατικής Άµυνας από έκτακτο στρατοδικείο. Το στρατιωτικό 

καθεστώς έδωσε µεγάλη δηµοσιότητα στη δίκη, κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν αποκαλύψεις 

για βασανισµούς κρατουµένων και τις απολογίες πολλών από τους κατηγορουµένους. Η «Μ» 

κάλυψε τη δίκη αφιερώνοντας στο θέµα τα πρωτοσέλιδα δύο εβδοµάδων.  Επίσης ανέδειξε 1095

εµµέσως σε πρώτο θέµα τις διαµαρτυρίες φοιτητών στην ελληνική πρεσβεία.  1096

 Ενώ το κυπριακό βρίσκεται σε µια ακόµη φάση όξυνσης,  η κυβέρνηση διαψεύδει ότι 1097

υπάρχει θέµα επανόδου του βασιλιά,  ή ότι επίκεινται εκλογές.  Αντί βουλευτικών εκλογών η 1098 1099

κυβέρνηση προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη «µελών της Συµβουλευτικής Επιτροπής του ΝΔ 

490/1970 (µικράς βουλής) έργο της οποίας θα είναι η τελική επεξεργασία των υπό ψήφισιν νόµων 

του κράτους».  Και µπορεί «το νοµοσχεδιον περι κοµµατων» να «εδοθη εις την δηµοσιοτητα 1100

προς συζητησιν»  όµως ο πρωθυπουργος έκανε σαφές ότι «Ουδεµια αλλαγη εις την πολιτειακην 1101

 «Μ» 13.12.19691093

 «Μ» 16.12.19691094

 «Μ» 28.3.1970- 14.4.19701095

 «Μ» 24.4.19701096

 «Μ» 24.5.1970 «Εκτακτα µετρα εληφθησαν εις Κυπρον. Μακαριος: Ο εχθρος εντος των τειχων», «Μ» 26.5.1970 1097

«Μαζικαι συλληψεις εις Κυπρον. Ανευρεθη µερος του οπλισµου – προπαρασκευαζονται κρησφυγετα 
δι’ανταρτοπολεµον;», «Μ» 6.6.1970 «Αναταραχη εις Κυπρον – Συνεπεια φηµων περι συµφωνιας Ελλαδος, Τουρκιας, 
ΝΑΤΟ»

 «Μ» 30.5.1970 «Θεµα επανοδου του βασιλεως δεν συνεζητηθη κατα την συναντησιν µετα του κ. Πιπινελη»1098

 «Μ» 10.10.1970 «Αι εκλογαι θα αργησουν. Ηµεροµηνια δεν υπαρχει»1099

 «Μ» 17.10.19701100

 «Μ» 15.11.19701101
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ταξιν θα υπάρξη το 1971».   Το θέµα του βασιλιά  και των εκλογών  επανέρχεται συχνά 1102 1103 1104

πυκνά ενώ γίνονται επαφές µε πρώην βουλευτές και υπουργούς για πολιτική κυβέρνηση.  1105

Ωστόσο το καθεστώς απαντά αόριστα για το χρονοδιάγραµµα των πολιτικών εξελίξεων, θέτοντας 

ως προϋπόθεση την επιβολή των στόχων και… την αποτροπή επιβολής καθεστώτος.  Στο µεταξύ 1106

οι ΗΠΑ θέτουν ως όρο για την στρατιωτική βοήθεια «την αποκαταστασιν της συνταγµατικής 

τάξεως.»  1107

9.4 Τα πρώτα δείγµατα κριτικής 

 Στις 22 Σεπτεµβρίου 1971 η κηδεία του νοµπελίστα ποιητή Γιώργου Σεφέρη µετατρέπεται 

σε διαδήλωση κατά της χούντας. Σε αντίθεση µε την περίπτωση της κηδείας του Γ.Παπανδρέου, 

αυτή τη φορά η εφηµερίδα παρουσιάζει φωτογραφίες του συγκεντρωµένου πλήθους, αναλυτικές 

λεπτοµέρειες (πχ ότι απέστειλαν στεφάνι ο βασιλιάς και ο Μίκης Θεοδωράκης, ότι το πλήθος 

τραγουδούσε το «Πότε θα κάνει ξαστεριά», ότι «Κατά τη διάρκειαν της πορείας µέχρι το 

Α΄νεκροταφείον οι συνοδεύοντες εκραύγαζον και διάφορα συνθήµατα ως «Ελευθερία», 

«Αθάνατος», «Δηµοκρατία», «Όχι») τους γεµάτους υπαινιγµούς επικήδειους λόγους των  

ανθρώπων των γραµµάτων, και τα τηλεγραφήµατα των πρακτορείων Reuters και Associated 

Press.  1108

 Τον Οκτώβριο επισκέπτεται την Ελλάδα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Σπύρος Άγκνιου, αφού 

 «Μ» 20.12.19701102

 «Μ»6.1.1971 «Ο βασιλευς δεν προκειται να επιστρεψη συντοµως – διαψευδονται πληροφοριαι περι συµφωνιας»1103

  «Μ» 4.7.1971 «Ο κ. Παττακος απεκλεισε πολιτικας εξελιξεις µεχρι του Δεκεµβριου», «Μ» 17.7.1971 «Εντονος 1104

απαντησις του πρωθυπουργου - «εκλογας ειναι δυνατον, να ενεργησωµεν αυριον, µετα εικοσι µηνας ή µετα εικοσιν ετη», 
«Μ» 29.8.1971 Πολυ ενωρις ακοµη δι'εκολογας – ο νυκτερινος λογος του κ. Παπαδόπουλου «, «Μ» 5.11.1971 
«Δηµοτικαι δια το 1972 δεν προγραµµατιζονται», «Μ» 27.11.1971 «Η εξαγγελια εκλογων αποκλειεται – διαψευδονται τα 
αναγραφεντα»

 «Μ» 25.4.1971 «Υπηρξαν συνοµιλιαι του πρωθυπουργου µε πρωην βουλευτας – µεταδιδει και το «Ασσ. Πρες», «Μ» 1105

15.6.1971 «Η πρωτοβουλία Αβέρωφ αποτυγχάνει»

 «Μ» 23.1.1971 «Δυο αι προϋποθεσεις δια την µεταβολην πολιτειακης ταξεως – ο κ. Παπαδόπουλος αποσαφηνιζει. 1106

1ον Η επίτευξις όλων των σκοπών 2ον Ο κίνδυνος επιβολής καθεστώτος»

 «Μ» 22.7.1971, Βλ. επίσης «Μ» 4.8.1971 «Η βουλη εψηφισεν αναστολην της βοηθειας προς την Ελλαδα», Μ» 1107

6.8.1971 «Και η γερουσια θα ψηφιση την αναστολη της βοηθειας», «Μ» 9.9.1971 «Δηλωσις Ροτζερς (σ.σ. υπουργού 
εξωτερικών ΗΠΑ) περι της Ελλαδος - «Λυπουµεθα δια την καθυστερησιν επιστροφης εις τον κοινοβουλευτισµον»

 «Μ» 23.9.19711108
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πρώτα συναντήθηκε µε τον βασιλιά στην Περσέπολη.  Η εφηµερίδα δηµοσιεύει επιστολή πρώην 1109

βουλευτών της ΕΡΕ, της Ε.Κ. και των αποστατών, οι οποίοι σχολιάζουν ότι ο δεύτερος στην 

ιεραρχία της υπερδύναµης:  

«επισκέπτεται την χώραν αυτήν εις στιγµήν κατά την οποίαν δεν τον υποδέχονται 

αντιπρόσωποι του ελληνικού λαού. Τον υποδέχονται και θα του οµιλήσουν εξ ονόµατος 

της Ελλάδας όσοι επιβλήθησαν και διατηρούν την εξουσία δια της βίας, όσοι δεν 

τολµούν ούτε το ιδικόν των Σύνταγµα του 1968 να θέσουν εις εφαρµογήν. Το καθεστώς 

το οποίον υποδέχεται τον αντιπρόεδρον της µεγάλης χώρας του Γεωργίου Ουάσιγκτον 

του Βενιαµίν Φρανγκλίνου, του Θωµά Τζέφερσον, του Μονρόε, του Λίνκολν απηρνήθη 

τας αρχάς τας οποίας επρέσβευβον οι µεγάλοι αυταί των οποίων υπεβλήθη το 

αµερικανικόν έθνος, κατά τους δύο µεγάλους πολέµους του αιώνος µας εις βαρειάς 

θυσίας όχι µόνον χάριν του εαυτού του αλλά και χάριν ολοκλήρου της 

ανθρωπότητος».  Η «Μ» αναµεταδίδει πληροφορίες του γαλλικού τύπου, συµφωνα 1110

µε τις οποίες ο Άγκνιου θα επιδιώξει επιτάχυνση των πολτικών εξελίξεων.   1111

Τελικά «Συνεζητήθη το πολιτικόν»,  και σύµφωνα µε τις επίσηµες δηλώσεις «ο Άγκιου επείσθη 1112

ότι ο κ. Παπαδόπουλος σκοπεύει πράγµατι να επαναφέρη τον κοινοβουλευτισµόν».  Στο τέλος 1113

του έτους «Αιρεται ο στρατιωτικος νοµος πλην Αθηνων, Θεσσαλονικης, Πειραιως».   1114

 Η συζήτηση περί της επιστροφής στην πολιτική οµαλότητα συνεχίζεται και στις αρχές του 

1972, µε την χούντα να εµφανίζεται το λιγότερο απρόθυµη,  ενώ επανέρχεται διαρκώς το θέµα 1115

 «Μ» 16.10.1971 «Βασιλεύς και Άγκνιου συνωµίλησαν επί ώραν»1109

 «Μ» 16.10.19711110

 «Μ» 14.10.1971 «Ο Άγκνιου θα επιδιώξη την επιτάχυνσιν των πολιτικών εξελίξεων», «Οι δύο βασικοί στόχοι της 1111

αµερικανικής πολιτικής: ενίσχυσις της Ελλάδας εντός του ΝΑΤΟ και επιστροφή του Βασιλέως». Η εφηµερίδα 
αναδηµοσιεύει την ανταπόκριση του δηµοσιογράφου της Φιγκαρό στην Αθήνα

 «Μ» 19.10.19711112

 «Μ» 22.10.19711113

 «Μ» 19.12.19711114

 «Μ» 9.1.1972 «Ποτε και πως θα επιτραπη να λειτουργηση η δηµοκρατια – Ο κ. Παπαδοπουλος προς τους πολιτικους. 1115

Τους εκάλεσε να αναγνωρίσουν το σύνταγµα του 1968»
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επανόδου του βασιλιά.  Το µόνο που αλλάζει είναι η αποµάκρυνση του Ζωϊτάκη και η ανάληψη 1116

από τον Παπαδόπουλο και των καθηκόντων του αντιβασιλέα,  και η εφηµερίδα αναµεταδίδει 1117

«προβλέψεις παρατηρητών και σχόλια του διεθνούς τύπου» σύφωνα µε τα οποία η κίνηση αυτή 

είναι «Προοίµιον ευρυτερων πολιτικών εξελίξεων; Πιθανολογούνται ανασχηµατισµος και αλλαι 

αποφασεις τον Απριλιον».  Η εφηµερίδα επικαλείται δηµοσιεύµατα του ελληνικού και ξένου 1118

τύπου και δηλώσεις υπεύθυνων παραγόντων που προβλέπουν ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα 

επέλθουν µε αργούς ρυθµούς,  ακόµα και αυτό το χρονοδιάγραµµα όµως διαψεύδεται από την 1119

κυβέρνηση.  Μάλιστα το φθινόπωρο ο πρωθυπουργός ανακοινώνει ότι κάνει προγραµµατισµό 1120

για τα επόµενα… 15 χρόνια.  1121

 Στην πέµπτη επέτειο από το πραξικόπηµα η µεν «Μακεδονία» δηµοσιεύει τα τυπικά δηλαδή 

το διάγγελµα του πρωθυπουργού προς τον λαό, στο οποίο τονίζει ότι «Η επανάστασις θα συνεχίση 

τον δρόµον τον οποίον χάραξε», η «Θεσσαλονίκη» όµως, του ιδίου εκδοτικού συγκροτήµατος, 

δηµοσιεύει ένα τετρασέλιδο αφιέρωµα ένα 4σέλιδο αφιέρωµα µε τον απολογισµό των ξένων ΜΜΕ 

για τα «πέντε χρόνια προόδου», Η κυβέρνηση έκανε αγωγή στην εφηµερίδα αλλά ο Βελλίδης 

προειδοποίησε ότι σε αυτή την περίπτωση θα καλούσε ως µάρτυρες τους ξένους δηµοσιογράφους. 

Μη θέλοντας περαιτέρω αρνητική δηµοσιότητα η χούντα φρόντισε ώστε η υπόθεση να µπει στο 

 «Μ» 29.2.1972 «Ανευθυνοι εθεσαν θεµα βασιλεως – απροοπτως και σχεδον ταυτοσηµως τρεις φιλοκυβερνητικαι 1116

εφηµεριδες ζητουν διενεργεια δηµοψηφισµατος», «Μ» 1.3.1972 «Ο βασιλευς αρνειται σχολια. Η κυβερνησις τηρει σιγην 
– ενώ η συντονισµενη αρθρογραφια συνεχιζεται»

 «Μ» 22.3.1972 «Δεν σηµαινει πολιτειακη αλλαγη η αντικαταστασις του κ. Ζωιτακη – Ο κ. Παπαδοπουλος και 1117

αντιβασιλευς»

 «Μ» 23.3.1972 Η εφηµερίδα αναδηµοσιεύει ανταποκρίσεις για τις εφηµερίδες Times του Λονδίνου, Guardian, Daily 1118

Telegraph, αλλά φροντίζει να βάλει και ένα ερωτηµατικό στον πρωτοσέλιδο τίτλο, για… παν ενδεχόµενο. «Μ»29.4.1972, 
«Ανασχηµατισµος τας αρχας Μαϊου;», «Μ» 30.4.1972 «Προβλεπεται παρα τας διαψευσεις – ανασχηµατισµος µε 
ανασυνθεσιν υπουργειων», «Μ» 13.6.1972 «Μεταρρυθµισεις εις την διαρθρωσιν της κυβερνησεως»

 «Μ» 18.6.1972 «Συζητούνται και πάλι. Πολιτικαι εξελιξεις µε βραδυν ρυθµον. 1973 Συνταγµατικόν Δικαστήριον, 1119

1974 Ο νόµος περί κοµµάτων. Η θέσις του βασιλέως», «Το 1975 δέον να θεωρήται ως έτος των ουσιωδών δηµοκρατικών 
εξελίξεων»

 «Μ» 20.6.1972 «Πρωτον οι στοχοι και κατοπιν πολιτικαι εξελιξεις – αποσαφηνιζει η κυβερνησις» «Υπό αρµοδίων 1120

πηγών διεψεύσθηκαν και πάλιν τα αναγραφόµενα τας τελευταίας ηµέρας περί πολιτικών εξελίξεων και περί υπάρξεως 
χρονοδιαγράµµατος, εις το οποίον θα καθορίζονται τα όρια εντός των οποίων η κυβέρνησις θα κινηθεί προς επάνοδον της 
χώρας εις τον οµαλόν πολιτικόν βίον».

 «Μ» 3.9.1972 «Προγραµµα 15ετιας εκπονει η κυβερνησις1121
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αρχείο.  Με αφορµή την έκτη επέτειο από το πραξικόπηµα, ο Παπαδόπουλος διακηρύττει ότι 1122

«πρεπει να λυθουν όλα τα προβληµατα δια να είναι δυνατη η οργανωσις πολιτικου βιου».  Λίγες 1123

ηµέρες αργότερα, στις 23 Απριλίου οι εφηµερίδες «Βραδυνή» και «Θεσσαλονίκη» δηµοσιεύουν 

εκτενείς δηλώσεις του Καραµανλή µε τις οποίες επέκρινε το καθεστώς, υπογραµµίζοντας ότι:  

«Εψήφισα ένα Σύνταγµα για να αποκαταστήσει δήθεν την Δηµοκρατία και ασκεί εν 

ονόµατι αυτού του Συντάγµατος δικτατορίαν». Και επαναλάµβανε την πρότασή του για 

µια «έµπειρον και ισχυράν κυβέρνησιν» η οποία «ασκούσα δι' ορισµένον χρόνον 

εκτάκτους εξουσίας» θα δηµιουργούσε τις συνθήκες «που θα επιτρέψουν να 

λειτουργήσει η δηµοκρατία εις την Ελλάδα και να αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός 

εγκαίρως και ελευθέρως διά το µέλλον του».   1124

Οι χουντικοί κατέσχεσαν την εφηµερίδα  αλλά στο µεταξύ είχαν κυκλοφορήσει αρκετά 1125

αντίτυπα.   1126

 Στις 21 Μαϊου συλλαµβάνονται 15 µέλη της οργάνωσης Ελληνική Αντιδικτατορική 

Νεολαία (ΕΑΝ)  και δύο µέρες αργότερα εκδηλώνεται το αποτυχηµένο κίνηµα του ναυτικού, για 1127

το οποίο η εφηµερίδα γράφει ότι «Απεκαλύφθη κίνησις στο πολεµικό ναυτικό. Εσχεδιάζετο ο 

απόπλους τριών σκαφών. Συνελήφθησαν αξιωµατικοί απόστρατοι και εν ενεργεία. Η κυβέρνησις 

την συνδέει µε τας δηλώσεις Καραµανλή και τας ανακοινώσεις τέως επιτελαρχών και 

αποστράτων».  Σε σχετική ερώτηση, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργών υποστήριξε ότι:  1128

«Με την ανακοίνωσιν των τεσσάρων πρώην επιτελαρχών, µε την ανακοίνωσιν των 34 

ανυποτάκτων και αποστράτων αξιωµατικών και µε την δήλωσιν του πρώην 

 αράρτηµα, συνέντευξη Πεκλάρη1122

 «Μ» 21.4.1973 «Το διαγγελµα του πρωθυπουργου προς τον λαον»1123

 «Θ», 23.4.19731124

 «Μ»  24.4.1973, «Κατεσχέθησαν αι εφηµερίδες Θεσσαλονίκη’ και ‘Βραδυνή’», «Μ» 26.4.1973 «Ηρθη η κατασχεσις 1125

των δυο εφηµεριδων εις Θεσσαλονικην και την Φλώριναν. Αντιθέτως επεκυρώθει εις άλλας επτά πόλεις», «Μ» 3.5.1973 
«Ησκηθη ποινικη διωξις κατά των δυο εφηµεριδων και του κ. Καραµανλη – δια τας δηµοσιευθεισας δηλωσεις»

 Πράρτηµα, συνεντεύξεις Πεκλάρη, Γιαγκιόζη.1126

 «Μ» 22.5.1973 «15 µέλη παρανόµου οργανώσεως συνελήφθησαν εις τας Αθήνας», «Μ» 24.5. 1973 «Επίσηµος 1127

ανακοίνωσις. Άλλα 8 στελέχη της «ΕΑΝ» συνελήφθησαν. Τρεις αξιωµατικοί εν αποστρατεία και πέντε εργάται και 
υπάλληλοι» (σ.σ. µεταξύ αυτών αναφέρεται και ο αξιωµατικός Σπύρος Μουστακλής που συµµετείχε στην οργάνωση του 
κινήµατος του Ναυτικού και βασανίστηκε βάναυσα στο ΕΑΤ-ΕΣΑ)

 «Μ» 25.5.1973 1128
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πρωθυπουργού απεπειράθησαν να δηµιουργήσουν την ατµόσφαιραν εντός της οποίας 

θα εκινούντο οι δύο αντιναύαρχοι εις την προσπάθειαν των. Επιµένω διότι εις τον 

µικρόν αυτόν τόπον όλοι γνωρίζοµεν τα πρόσωπα περί του συνδέσµου και της 

καθοδηγήσεως των εκ του εξωτερικού και των αυτοεξόριστων κυρίως. Πάντως 

παράλληλος ήτο και η δράσις της ΕΑΝ της οποίας όλα τα µέλη συνελήφθησαν».  

Υπό αυτό το πρίσµα, η δηµοσίευση των δηλώσεων του Καραµανλή από τη «Θεσσαλονίκη» και τη 

«Βραδυνή» αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. Η «Μ» παρουσιάζει το γεγονός του αποτυχηµένου 

κινήµατος «εκµεταλλευόµενη» την ελευθερία  που της δίνει η αναδηµοσίευση των ρεπορτάζ του 

BBC και του Reuters.  

9.5 Απόπειρα πολιτικοποίησης 

 Εµµέσως πλην σαφώς το καθεστώς θεώρησε εµπλεκόµενο στο κίνηµα και τον Βασιλιά 

Κωνσταντίνο. Η «Μ» αναφέρει πληροφορίες, σύµφωνα µε τις οποίες «υπάρχουν ωρισµένοι 

κυβερνητικοί και φιλοκυβερνητικοί παράγοντες, επιζητούντες προσχήµατα δια την θέσιν 

πολιτειακού προβλήµατος» και ότι θέµα βασιλέως θα τεθεί αργά ή γρήγορα, µέσω 

δηµοψηφίσµατος.  Πράγµατι, παρά τις διαψεύσεις,  την 1η Ιουνίου το καθεστώς κατάργησε τη 1129 1130

Βασιλεία και ανακήρυξε Προεδρική Δηµοκρατία,  ενώ επιβεβαιώνονται και οι πληροφορίες της 1131

εφηµερίδας περί δηµοψηφίσµατος.  Εν όψει του δηµοψηφίσµατος το καθεστώς θα θυµίσει τα 1132

του βασιλικού κινήµατος της 13ης Δεκεµβρίου,  και θα προσπαθήσει να πείσει ότι έληξε η «21η 1133

Απριλίου».  Το νόθο δηµοψήφισµα πραγµατοποιείται στις 29 Ιουλίου και το αποτέλεσµα είναι 1134

 «Μ» 27.5.1973 « Εις το θεµα βασιλεως δεν υπαρχουν εξελιξεις – παραγοντες επιδιωκουν την θεσιν πολιτειακου;» και 1129

σε β’ θέµα «Στάσις εις το ‘Βέλος’. Ωδηγήθη εις την Ιταλίαν».

 «Μ» 30.5.1973 «Εικασιαι όλα τα γραφοµενα περι πολιτειακης αλλαγης – «αι πρωτοβουλιαι ευρισκονται εις χειρας 1130

του πρωθυπουργου» εδηλωσεν ο κ. Σταµατοπουλος»

 «Μ» 2.6.1973 «Κατελυθη η βασιλεια. Ανεκυρηχθη δηµοκρατια – δια πραξεως της επαναστατικης κυβερνησεως»1131

 «Μ» 5.6.1973 «Καθοριζονται αι διαδικασιαι δια το δηµοψηφισµα – θα τεθη ταυτοχρονως µε το ερωτηµα και 1132

υποψηφιοτης του κ. Παπαδοπουλου;», «Μ» 6.6.1973 «Η κυβερνησις δεν αντιµετωπιζει αναβολην του δηµοψηφισµατος», 
«Μ» 9.6.1973 «Ποιο θα είναι το νέο πολιτευµα. Πως θα γινη το δηµοψηφισµα – ανεκοινωθησαν αι βασικαι αρχαι και 
εδοθησαν διευκρινησεις»

 «Μ» 12.6.1973 «Ανακοίνωσις της γενικής γραµµατείας Τύπου: Εις τι απεβλεπε η 13η Δεκεµβριου – τι περιελαµβανε 1133

το «σχεδιον ενεργειας» το συνταχθεν υπο του αντιστρατηγου Περιδη και εγκριθεν υπο του Κωνσταντινου»

 «Μ» 24.6.1973 «Με εµφασιν διακηρυσσεται η «εναρξις νεας φασεως» -Με το συνθηµα «εληξεν η 21η Απριλιου». 1134

Δια να προβληθή η θέσις ότι θα αλλάξη η µορφή του καθεστωτως µε διαδοχικάς εξελίξεις».
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µεν συντριπτικά υπέρ της χούντας,  όµως εγείρονται αµφισβητήσεις από πλευράς των 1135

πολιτικών.  1136

 Ο Παπαδόπουλος θα επιχειρήσει «πολιτικοποίηση» του καθεστώτος,  και διορίζει 1137

πολιτική κυβέρνηση υπό τον Μαρκεζίνη, αφήνοντας αόριστες υποσχέσεις για εκλογές την 

άνοιξη.  Η λύση Μαρκεζίνη ήταν κατά κάποιο τρόπο η έµπρακτη απάντηση της δικτατορίας στα 1138

όσα είχε δηλώσει ο Καραµανλής (τα οποία είχε δηµοσιεύει η εφηµερίδα «Θεσσαλονίκη) περί 

κυβερνήσεως ορισµένου χρόνου που θα δηµιουργούσε τις συνθήκες που θα επιτρέψουν να 

λειτουργήσει η δηµοκρατία στην Ελλάδα. Πάντως ο απεσταλµένος της «Μ» στο Παρίσι µεταδίδει 

ότι «Εάν η οδός προς την οµαλοποίησιν την οποίαν θα ακολουθήση ο κ. Σπ. Μαρκεζίνης πρέπει να 

διέλθη απαραιτήτως από τον χώρον του λεγόµενου πολιτικού κόσµου τότε αι προοπτικαί προς την 

κατεύθυνσιν αυτήν δεν µπορεί να θεωρηθούν ευχάριστοι. Η µεταδοθείσα από την ιταλικήν 

λουτρόπολιν Αµπανο, όπου παραµένει ο κ. Καραµανλής, είδησις, ότι δεν υπάρχει πιθανοτης 

συναντήσεως τούτου µετά του κ. Μαρκεζίνη, εβελτιώθη κάπως, η ουσία όµως παραµένει η 

αυτή».  Λίγες µέρες µετά το σχηµατισµό «πολιτικής κυβέρνησης Μαρκεζίνη», την ηµέρα της 1139

επετείου του «Όχι», η «Μακεδονία» δηµοσιεύει πληροφορίες σχετικά µε τη στάση του Κ. 

Καραµανλή  και εκτενή συνέντευξη του Ι. Ζίγδη.  1140 1141

9.6 Από το Πολυτεχνείο στον Αττίλα 

Ο Νοέµβριος του ’73 αρχίζει επεισοδιακά: οι εργαζόµενοι ετοιµάζουν κινητοποιήσεις για να 

ζητήσουν αυξήσεις µισθών και µειώσεις τιµών,  ενώ δηµιουργούνται επεισόδια την ηµέρα του 1142

µνηµοσύνου για το θάνατο του Γ. Παπανδρέου. Ενώ η κηδεία του καλύφθηκε από τη «Μ» όσο πιο 

 «Μ» 30.7.1973 «Εις 82% αναβιβαζουν το «ναι» τα επισηµα αποτελεσµατα»1135

 «Μ» 31.7.1973 «Η διαφορα ποσοστων εγειρει αµφισβητησεις – οι πολιτικοι αντιµετωπιζουν προσφυγη στον Αρειο 1136

Παγο»

 «Μ» 12.8.1973 «Αποχωρουν οι περισσοτεροι υπουργοι και υφυπουργοι δια να πολιτευθουν», «Μ» 26.8.1973 1137

«Πολλες κινησεις αρχιζουν για την ιδρυσι κοµµατων»

 «Μ» 9.10.1973 «Εκλογαι και χωρις κοµµατα – αι προγραµµατικαι δηλωσεις του κ. Μαρκεζινη»1138

 «Μ» 14.9.1973 «Συναντησις Καραµανλη και Μαρκεζινη δεν πραγµατοποιείται»1139

 «Μ» 28.10.1973 «Ο κ. Καραµανλης συνιστα επιφυλακτικοτητα και ευρυτεραν ενότητα»1140

 «Μ»28.10.1973 «Υπέρ της αποχής είναι ο Ζίγδης. Παγίδευσις, τονίζει, θα εσήµαινε το αντίθετον. Συνιστά 1141

ανυποχώρητον αγώνα»

 «Μ» 4.11.19731142



222
ουδέτερα γινόταν, σε αυτή την περίπτωση αφιερώνει τα δύο τρίτα της πρώτης σελίδας, µε 

φωτογραφική κάλυψη, όπου αναφέρεται ότι: «Ολόκληρος ο δηµοκρατικός κόσµος τελεί εν 

αγανακτήσει δια τα αιµατηρά επεισόδια τα οποία προεκλήθησαν εις τον έξωθι του νεκροταφείου 

χώρον και µέχρι της λεωφόρου Συγγρού και της πλατείας Συντάγµατος, την Κυριακή, µετά την 

τέλεσιν του θρησκευτικού µνηµοσύνου του Γεωργίου Παπανδρέου».  Εξάλλου, από τις 14 του 1143

µήνα αρχίζουν οι φοιτητικές κινητοποιήσεις στο Πολυτεχνείο, µε αποκορύφωµα την 17η 

Νοεµβρίου. Καταγράφοντας τα γεγονότα της προηγουµένης, διαβάζουµε στα διαδοχικά 

πρωτοσέλιδα: 

«Πολυπληθείς συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις φοιτητών εις τας Αθήνας», 

«Εκραύγαζαν αντικυβερνητικά συνθήµατα»,  «Για 3η ηµερα το Πολυτεχνειο 1144

κατέχεται από σπουδαστας – εγενικευθη ο σαλος εις την ανωτατην παιδεια», «Ζωηρές 

αντικυβερνητικές εκδηλώσεις. Χιλιάδες λαού συγκεντρώθηκαν γύρω στο 

Μετσόβιο», « «Εξαωρη «µαχη» στην Αθηνα. Εγενικευθησαν αι εκδηλωσεις. 1145

Προσελαβον πολιτικην µορφην». Πυροβολισµοί, δακρυγόνα, οδοφράγµατα. 

Ανεπιβεβαίωτοι φήµαι περί δύο νεκρών, δεκάδες οι τραυµατισθέντες εκατέρωθεν. 

Τεθωρακισµένα εκύκλωσαν την νύχτα το πολυτεχνείο. Και η Πολυτεχνική κατελήφθη 

υπό 2.000 φοιτητών. Συµπαρίστανται οι ηγέται των κοµµάτων».  1146

Την εποµένη της τραγικής βραδιάς η «Μ» αφιερώνει όλη την πρώτη σελίδα στο θέµα, 

προτάσσοντας όµως την απόφαση της κυβέρνησης να κηρύξει στρατιωτικό νόµο και το διάγγελµα 

του πρωθυπουργού, χωρίς αναφορές στα αιτήµατα των φοιτητών καθώς «απαγορεύεται η 

δηµοσίευσις ανησυχητικών πληροφοριών και η προβολή και διάδοσις απόψεων κοµµάτων»: 

«Εκηρύχθη καθ’άπασαν την επικράτεια -Στρατιωτικός νόµος- Διάγγελµα του προέδρου: είµαι 

αποφασισµένος να λάβω όλα τα µέτρα προς παγίωσιν της δηµοσίας τάξεως», «Απηγορεύθησαν αι 

συγκεντρώσεις», «Κατά πληροφορίας εκ της αστυνοµίας- 5 οι νεκροί». Ακολούθως η κυβέρνηση 

αποφασίζει τη διάλυση φοιτητικών και σπουδαστικών συλλόγων, τον κατ’ οίκον περιορισµός των 

κκ. Κανελλοπουλου, Γ. Μαυρου και Ι. Ζιγδη, ενώ διαβεβαιώνει ότι  οι εκλογές θα γίνουν εντός των 

 «Μ» 6.11.1973. «Εκ µερους των ηγετων των πολιτικων  κοµµατων. Καταγγελλεται η κυβερνησις ως υπευθυνος 1143

συγκρουσεως», Βλ. επίσης «Μ» 7.11.1973 «Θεµα ηθικης ταξεως δια την κυβερνησιν και βαρυταται ευθύναι».

 «Μ» 15.11.19731144

 «Μ» 16.11.1973 1145

 Μ» 17.11.19731146
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συνταγµατικών πλαισίων.  1147

 Με αφορµή τα γεγονότα του Πολυτεχνείου εκδηλώνεται νέο πραξικόπηµα και νέα Χούντα 

υπό τον ταξίαρχο Δηµήτρη Ιωαννίδη. Η εφηµερίδα, που όπως πάντα δεν κυκλοφορεί τη Δευτέρα, 

εκδίδεται την Τρίτη 27 Νοεµβρίου µε τίτλο: «Μετά την ανατροπήν του καθεστώτος Παπαδόπουλου 

υπό των ενόπλων δυνάµεων- Αι νέαι κατευθύνσεις-θα ανακοινωθούν αύριον υπό του κ. 

Ανδρουτσοπούλου». Την ίδια µέρα εφηµερίδα, δηµοσιεύει κύριο άρθρο, µετά από πέντε χρόνια 

«σιωπής». Το άρθρο είναι πλήρως εναρµονισµένο µε το ύφος και τις απόψεις του νέου 

στρατιωτικού καθεστώτος:  

«Η νεα επεµβασις των ενόπλων δυνάµεων τας πρωινας ωρας της 25ης Νοεµβριου 

απεδειξεν ότι αυται εχουν απολυτον επιγνωσιν της εθνικης των αποστολης. Εκφρασις 

του εθνικου αισθηµατος και του πανελληνιου αιτηµατος υπηρξεν η νεα επεµβασις. (....) 

ελπιζοµεν ότι θα οδηγηση το εθνος εις την λεωφορον της οµαλης λειτουργιας του 

πολιτευµατος, επαναφερουσα την ψυχικην γαληνην και ενοτητα του λαου, που τοσον 

χρειαζεται η χωρα, δια να εξελθη από τον δυσκολον δροµον εις τον οποιον την 

οδηγησαν αι περιπετειαι της τελευταιας δεκαετιας».  1148

Το νέο καθεστώς Ιωαννίδη υποστηρίζει ότι «Νέο συνταγµα θα καταρτισθη. Εκλογαι όταν η χωρα 

είναι ετοιµη».  Ο πρόεδρος που όρισε το νέο στρατιωτικό καθεστώς, διακήρυξε ότι το νέο 1149

Σύνταγµα θα είναι «Παραδεκτον του λαου» όµως ταυτόχρονα ανακοινώνεται ότι «Κατηργήθη το 

συνταγµατικό δικαστήριο».  Το νέο καθεστώς κατηγόρησε το προηγούµενο για παρέκκλιση από 1150

τις αρχές της «Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου» και προχώρησε σε έρευνα «δια καταχρησεις απο 

υπουργους και υφυπουργους»,  και παράλληλα εξαπέλυσε διώξεις εναντίον των 1151

αντιφρονούντων.  Τον Ιούλιο του ’74 εκτυλίσσονται τα τραγικά γεγονότα της Κύπρου, αρχικά µε 1152

 «Μ» 22.11.1973, «Μ»23.11.1973, «Μ» 25.11.19731147

 «Μ» 27.11.1973 «Η φωνη του καθηκοντος»1148

 «Μ» 29.11.19731149

 «Μ» 1.1.19741150

 «Μ» 31.1.19741151

 «Μ» 20.2.1974 «Τρεις οργανωσεις του ΚΚ εξηρθρωθησαν εις Αθηνας»1152
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το πραξικόπηµα κατά του Μακαρίου που οργάνωσε η χούντα Ιωαννίδη,  και µετά την απόβαση 1153

των τουρκικών δυνάµεων και τις πολεµικές επιχειρήσεις.  Η αυλαία της επταετούς χούντας 1154

πέφτει µε δραµατικό τρόπο και «Μ» να αναγγέλλει µε πηχυαίο τίτλο: «Αποκαθίστανται η οµαλότης 

και η δηµοκρατία-Πολιτική κυβέρνησις υπό τον Καραµανλήν- Ωρκίσθη την 4.20 πρωινήν ο 

πρωθυπουργός».   1155

!
!

 «Μ» 16.7.1974 Ανετραπη ο προεδρος της Κυπρου – υπο των δυναµεων της εθνοφρουρας. Ο κ. Σαµψών νέος 1153

πρόεδρος», «Μ» 17.7.1974 «Επαγιωθη η καταστασις εις Κυπρον. Εσχηµατισθη και ωρκισθη κυβερνησις», «Μ» 
19.7.1974 «Σεβεται τας συνθηκας και τας υποχρεωσεις η νεα κυβερνησις της Κυπρου»

«Μ» 21.7.1974 «Μετα την αποβασιν-προκλησιν των Τουρκων εις Κυπρον - Η Ελλας εκινητοποιηθη – Προς 1154

υπεράσπισιν πάση δυνάµει των συµφερόντων του έθνους. Οι Κύπριοι αντεπιτίθενται». «Μ»22.7.1974 «Καθηλωθησαν οι 
εσβολεις. Ασφυκτικα περισφιγγονται – οι Ελληνοκυπριοι κυριοι της καταστασεως», «Μ» 23.7.1974 «Κατεπαυσε το πυρ – 
µετα τριηµερον επικον αγωνα των Ελληνοκυπριων»

 “Μ” 24.7.19741155
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ 

 Στις 24 Ιουλίου 1974 σχηµατίζεται πολιτική κυβέρνηση υπό τον Καραµανλή και η χώρα 

αλλάζει σελίδα. Αυτό το κεφάλαιο παρακολουθεί τα πρώτα χρόνια της µεταπολίτευσης, µε τα 

οποία ολοκληρώνεται η περίοδος των 40 χρόνων που εξετάζει η παρούσα εργασία. Την περίοδο 

αυτή ο Βελλίδης αναπτύσσει στενή φιλική σχέση µε τον Κωνσταντίνο Καραµανλή κάτι που 

αποτυπώνεται και στις σελίδες της εφηµερίδας «Μακεδονία» 

10.1 Οι πρώτες ηµέρες της δηµοκρατίας 

 Το πρωί της 24ης Ιουλίου η «Μ» κυκλοφορεί µε πηχυαίο οκτάστηλο τίτλο δύο σειρών 

«Πολιτικη κυβερνησις υπο τον Καραµανλη» µε φωτογραφία από την άφιξή του στο αεροδρόµιο. Σε 

αυτό το πρώτο µεταπολιτευτικό φύλλο η εφηµερίδα χρησιµοποιει ειδησεογραφικό τόνο, 

αναφέροντας ότι: 

«Από των πρωινών ωρών σήµερον η Ελλάς κυβερνάται από πολιτικήν κυβέρνησιν. 

Μετά από επτά έτη και τρεις µήνες διακυβερνήσεως της χώρας υπό στρατιωτικών 

κυβερνήσεων, η δηµοκρατία αποκαθίσταται».  1156

Αντιθέτως, την εποµένη, κυκλοφορεί µε κύριο άρθρο µε τον εύγλωττο τίτλο «Ουδείς λησµονεί» 

όπου µεταξύ άλλων καταφέρεται κατά ανταγωνιστικών εφηµερίδων: 

«Την αηδιαν και την περιφρονησιν του ελληνικού λαού προεκαλεσαν παλιν οι διαφοροι 

γλοιωδεις καιροσκοποι της πολιτικης, πενυµατικης και κοινωνικης ζωης του τοπου και 

της δηµοσιογραφιας. Ενώ επί έτη εξύµνουν και έλειχον τον δικτάτορα και τους 

δικτατορίσκους, ενεφανίσθησαν από της πρώτης ηµέρας της µεταβολής, είτε εις τους 

δρόµους, είτε από των στηλών των, ως πανηγυρίζοντες δήθεν µετά του ελληνικού λαού 

δια την επιστροφήν του κ. Καραµανλή και την αποκατάσταση της δηµοκρατίας. 

Ουδένα όµως ηµπορούν να εξαπατήσουν. Και ουδένα ηµπορούν να εµπαίξουν. (…)ο 

ελληνικός λαός δεν λησµονεί µέχρι ποίου ουρανού εκθείαζον τον τύραννον, ενώ αυτός 

εδεινοπάθει. ΄Όλοι γνωριζουν καλα: και ποιοι ειναι. Και τι επραξαν. Και τι 

επιδιωκουν».   1157

Έχει ενδιαφέρον η παρατήρηση της εφηµερίδας ότι «ο κ. Καραµανλης δεν λησµονει τι ελεγαν και 

 «Μ» 24.7.19741156

 «Μ» 25.7.19741157
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τι εγραφαν δι'αυτόν καθ'όλη τη διαρκεια της επταετιας»,  και τους χαρακτηρισµούς ως 

«φαυλοκρατών», «προδοτών» και «καταστροφέων του έθνους»,  λησµονόντας και η ίδια τι έλεγε 1158

για τον Καραµανλή το ’50 και το ’60.  

Τις επόµενες τρεις εβδοµάδες τα πρωτοσέλιδα της εφηµερίδας αποτυπώνουν τα δραµατικά 

γεγονότα της Κύπρου και τις συµφωνίες για την εξεύρευση λύσης:  

«Το διαγγελµα του κ. Καραµανλη. Πρωτιστον χρεος η Κυπρος», «Οι τουρκοι 1159

επετεθησαν – παραβιασαν τη συµφωνια της Γενευης. Κατέλαβον δύο κωµοπόλεις αφού 

τας εκανονιοβόλησαν»,  «Οι Τούρκοι κατέλαβον 4 χωρία εντός 48ωρου»,  «Ο κ. 1160 1161

Καραµανλης ειπε εις τον κ. Κληριδην– Εθνικως αξιοπρεπη λυσιν του κυπριακου θα 

πετύχη η κυβέρνησις»,  «Ελλας και Κυπρος απερριψαν αγγλοτουρκικον σχεδιον περι 1162

δηµιουργιας καντονιων»,  «Ρηµατικη ελληνικη διακοινωσις προς τους πεντε 1163

«Μεγαλους»  

Επισηµαινεται ο κινδυνος συγκρουσεως και υπογραµµιζονται αι ευθυναι των»,  «Ο Καραµανλής 1164

απέρριψε πρόσκλησιν του Φορντ. Η Ελλάς αρνείται να µετάσχη νέας διασκέψεως υπό την πίεσιν 

των τετελεσµένων γεγονότων» και µόλις σε τρίτο υπότιτλο αναφέρεται ότι «Οι Τούρκοι κατέλαβον 

το 1/3 της Κύπρου».  1165

 Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες αποκατάστασης των θεσµών της δηµοκρατίας. «Το 

συνταγµα του 1952 επανετεθη προσωρινώς εν ισχυι»,  ο Καραµανλής διαβεβαιώνει ότι «η 1166

Δηµοκρατία θα αναγεννηθή χωρις ωδίνας»  και σταδιακά λειτουργούν τα παλιά κόµµατα («Η 1167

 ό.π.1158

 «Μ» 26.7.19741159

  «Μ»1.8.1974 Στο πρωτοσέλιδο εµφανίζεται µια γελοιογραφία µε το πουλί σύµβολο της χούντας, να προσπαθεί 1160

να βγει απο το γύψο και να πετάξει, µε την λεζάντα: «Δεν έφυγε ακόµα από παντού το πουλί» 

 «Μ» 3.8.19741161

 «Μ» 10.8.19741162

 «Μ» 13.8.19741163

 «Μ» 14.8.19741164

 «Μ» 17.8.19741165

 «Μ» 2.8.19741166

 «Μ» 3.8.19741167
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ΕΔΑ επαναλειτουργεί»),  επανέρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου «µετά τετραετή αναγκαστική 1168

εξορίαν»  και «ιδρύει σοσιαλιστικόν κόµµα».  Η «Μ» αρχίζει να δηµοσιεύει ειδήσεις για τα 1169 1170

έργα και τις ηµέρες των δικτατόρων, (πχ «Δωρεάν ρεύµα δια την βίλλαν του Παπαδόπουλου, 

παρείχετο υπό της ΔΕΗ», «Πως διεσπαθίζετο το δηµόσιο χρήµα. Χαριστικά ή επισφαλη δάνεια 1171

1.644.000.000 δραχµών εις ‘ηµετέρους’ της χούντας» ) και πύρινα άρθρα για τη διαδικασία που 1172

αργότερα να ονοµαστεί «αποχουντοποίηση». Για παράδειγµα αναφερόµενη στην περίπτωση του 

πρύτανη του ΑΠΘ Ευ. Σδράκα, σηµειώνει ότι: 

«Οι συνεργάται και υµνηταί της λαοµισήτου δικτατορίας, δεν έχουν συνετισθή. 

Παρεξήγησαν και εκµεταλλεύονται την ανοχήν της κυβερνήσεως και της κοινής 

γνώµης. Και οµιλούν, συµπεριφέρονται, προκαλούν, όπως εις τα επτά έτη της 

τυραννίας. (…) Διότι ο λαός που τόσα υπέφερε και τόσον εδεινοπάθησεν επί επταετίαν 

θα ήθελεν άλλα. Πολύ περισσότερα, Να λογοδοτήσουν. Άπαντες Από του δικτάτορος 

µέχρι του τελευταίου καταπτύστου οργάνου του. Και να τιµωρηθούν. Τόσον σκληρά, 

ώστε ουδέποτε εις τους αιώνας να αποτολµηθή κατάλυσις των ελευθεριών εις την 

Ελλάδα».  1173

Σε άλλο άρθρο, ενόψει της επίσκεψης Καραµανλή στη Θεσσαλονίκη η «Μ» ζητά την παραίτηση 

των διορισµένων από τη χουντα στη δηµοτική αρχή: 

«To Σάββατον έρχεται εις την Θεσσαλονίκην ο Κωνσταντίνον Καραµανλής. Ο 

πρόεδρος της πρώτης δηµοκρατικής κυβερνήσεως, µετά την απαισίαν επταετή 

δικτατορίαν. Ο εθνικός ηγέτης που ανέλαβε το τιτάνιον έργο της επανορθώσεως των 

εθνικών καταστροφών που επεσώρευσεν η λαοµίσητος χούντα. (…) Ο λαός της 

Θεσσαλονίκης (…) που εσατάθη όρθιος και αδούλωτος θα τον υποδεχθή εν συναγερµώ 

(…) Θα ξαναζήσουν το Σάββατον αι ηµέραι των θριάµβων της Δηµοκρατίας. Ποίοι 

όµως θα υποδεχθούν και θα χαιρετίσουν τον πρόεδρον της αντιδικτατορικής 

 «Μ» 13.8.1974, βλ. και «Μ» 5.9.1974 «Η Ενωσις Κέντρου αναδιοργανουται – µε τας παλιας και νεας δυναµεις της 1168

δηµοκρατιας»

 «Μ» 17.8.19741169

 «Μ» 4.9.1974 Ο κ. Παπανδρεου ιδρυσε σοσιαλιστικον κοµµα1170

 «Μ» 22.8.19741171

 «Μ» 30.8.19741172

 «Μ» 22.8.1974, «Να εκδιωχθούν όλοι»1173
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κυβερνήσεως ως πρώτοι πολίται της πόλεως; Οι εγκάθετοι της χούντας; (…) Οι ίδιοι 

που υπέδέχοντο, προσεφώνουν και εξύµνουν τη δικτατορία µέχρις εβδόµου ουρανού; 

Εθνική προσβολήν αποτελεί αυτό δια τη Θεσσαλονίκη» (…) Οφείλουν να παραιτηθούν 

σήµερα»  1174

10.2 Η προεκλογική περίοδος 

 Οι τίτλοι της «Μ» ενόψει της έλευσης του Καραµανλή στην πόλη, θυµίζουν αυτούς της 

δεκαετίας του ’50 και του ’60, όταν πραγµατοποιούσαν προεκλογικές συγκεντρώσεις ο Σ. 

Βενιζέλος και Γ. Παπανδρέου: 

«Ο λόγος του κ. Καραµανλή αναµένεται µε αδηµονίαν»,  «Πάνδηµη υποδοχή στον κ. 1175

Καραµανλή. Επιφυλάσσει σήµερα η δηµοκρατική Θεσσαλονίκη. Άκρατος 

ενθουσιασµος» και σε β’ θέµα «Ο εκδηµοκρατισµός ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΤΑΙ. Με εντολή του 

πρωθυπουργού»,  «Ο λαος ξεσπασε. Αυτό που έγινε χθες δεν έχει προηγούµενο. 1176

Πανω από 300.000 αποθεωσαν τον κ. Καραµανλη»   1177

Η οµιλία του Καραµανλή στη Θεσσαλονίκη θα σηµατοδοτήσει την έναρξη της προεκλογικής 

περιόδου,  παρόλο που κάτι τέτοιο διαψεύδεται,  όπως διαψεύδεται η περίπτωση ίδρυσης νέας 1178 1179

παράταξης,  µέχρι… να επιβεβαιωθεί.  Αρχίζουν οι συζητήσεις για τον εκλογικό νόµο,  1180 1181 1182

 «Μ» 29.8.1974 «Να φύγουν σήµερα». Την εποµένη κι όλας η εφηµερίδα γνωστοποιεί ότι «Απελύθησαν ο δήµαρχος 1174

και ολόκληρο το συβούλιο» Βλ. «Μ» 30.8.1974. Στη συνέχεια, η εφηµερίδα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη δικαστική 
δίωξη των χουντικών. Βλ. ενδεικτικά «Μ» 27.10.1974 «Ο κ. Καραµανλης προς τους αξιωµατικους: Θα δικαστουν οι 
πρωταιτιοι», «Μ» 2.11.1974 «Διωκονται οι 50 της Χούντας για προδοσια και στάσι»

 «Μ» 30.8.19741175

 «Μ» 31.8.19741176

 «Μ» 1.9.19741177

 «Μ»3.9.1974 «Δυο αι προϋποθεσεις διερνεργειας εκλογων – ως εξαγεται εκ του λογου του κ. Καραµανλη»1178

 «Μ» 6.9.1974 «Δεν ειµεθα στις παραµονες των εκλογων – επανεληφθη η κυβερνητικη θεσις»1179

 «Μ» 7.9.1974 «Τον κ. Καραµανλή δεν απασχολεί ίδρυσις παρατάξεως»1180

 «Μ» 11.9.1974 «Πιθανον ο κ. Καραµανλης να ηγηθη παραταξεως εθνικης συνεγερσεως – ως αφεθηκε να εννοηθη ο 1181

κ. Καραµανλης», «Μ» 22.9.1974 ««Νεα Δηµοκρατια» η παραταξις του κ. Καραµανλη;», «Μ» 29.9.1074 «Ο κ. 
Καραµανλης διακηρυσσει το προγραµµα της «Νεας Δηµοκρατιας»«

 «Μ» 19.9.1974 Η ενισχυµενη αναλογικη ενεκριθη ως εκλογικο συστηµα – υπο του υπουργικου συµβουλιου 1182

εισηγησει του πρωθυπουργου»
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καθίσταται ελεύθερη η λειτουργία των κοµµάτων,  και ορίζεται η ηµεροµηνία των εκλογών για 1183

την αναθεωρητική βουλή,  παρά τις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης.   1184 1185

 H «M» φαίνεται να βρίσκεται σε δίληµµα. Έχει εκλείψει ο Σ. Βενιζέλος, αλλά και η Ένωση 

Κέντρου της δεκαετίας του ’60, ενώ κατά την περίοδο της χούντας ο εκδότης της έχει εξοµαλύνει 

τις σχέσεις του µε τον Καραµανλή. Έτσι, για πρώτη φορά εµφανίζεται στα πρωτοσέλιδα της 

εφηµερίδας οι πολιτικές θέσεις και οι προεκλογικές κινήσεις του Καραµανλή, τηρώντας βέβαια την 

ειδησεογραφική οδό, προκειµένου να τηρήσει τις ισορροπίες, µε µοιρασµένα πρωτοσέλιδα µεταξύ 

της ΝΔ και της Ε.Κ.  Ένα άλλο ενδεικτικό στοιχείο αποτελουν οι καταχωρήσεις των υποψηφίων 1186

βουλευτών. Μπορεί να υπάρχουν ισάριθµοι υποψήφιοι ΝΔ, Ε.Κ. και ΠΑΣΟΚ αλλά ως προς το 

χώρο που καταλαµβάνουν στη σελίδα υπερτερούν οι υποψήφιοι της Ν.Δ..  Την ηµέρα των 1187

εκλογών η «Μ» έχει ως τίτλο: ««Ολοι στις καλπες σηµερα για την εδραιωση της δηµοκρατιας. 

Μετα επταετη τυραννια ηλθε η ηµερα του λαού» µε µεγάλες φωτογραφίες των Καραµανλή και 

Μαύρου, και µικρότερη του Α. Παπανδρέου και του επικεφαλής της ενωµένης αριστεράς.  Την 1188

εποµένη η εφηµερίδα αναγγέλλει την «Ανευ προηγουµενου εκλογικη νίκη» του Καραµανλη µε 

56%,  και ακολούθως δηµοσιεύει σε πηχυαίο πρωτοσέλιδο τίτλο τη δήλωση του πρωθυπουργού 1189

 «Μ» 24.9.1974 «Ενοµιµοποιήθη το ΚΚΕ»1183

 «Μ» 3.10.1974 «17 Νοεµβριου αι εκλογαι αναθεωρητικης βουλης», «Μ» 5.10.1974 «Συντακτικη ουσιαστικως η 1184

βουλη. Μονος περιορισµος το πολιτευµα»

 «Μ» 21.9.1974 «Αντιρρήσεις δια την επίσπευσιν των εκλογών από την Εν. Κέντρου, τον κ. Παπανδρέου, την 1185

Δηµοκρατική Άµυνα και το ΚΚΕ. Δεν υφίστανται, τονίζεται, εγγυήσεις ελευθέρας διενέργειάς των. Η κυβέρνησις βεβαιοί 
ότι θα εκπλήξουν δια την πλήρη δηµοκρατικότητά των». Σε β’ θέµα «Ο κ. Μαύρος πρόεδρος της Ενώσεως Κέντρου. 
Απεδαφίσθη η αυτοτελής κάθοδος εις τας εκλογάς»

  Βλ. ενδεικτικά «Μ» 20.10.1974 «Οι συνδυασµοί της ‘Νέας Δηµοκρατίας’ ανεκοινώθησαν» και «Η 1186

προγραµµατική διακήρυξις της Εν. Κέντρου», «Μ» 5.11.1974 «Ο λαός ακούει τους αρχηγούς. Κοσµοπληµµύρα. Στη 
Θεσσαλονίκη για τον κ. Μαύρο. Στη Λάρισα για τον κ. Καραµανλή».

 Ενδεικτικά, στο φύλλο της «Μ» 16.7.1974 από τη ΝΔ υπάρχουν οι καταχωρήσεις των Γ. Μπακατσέλου (προσωπικού 1187

φίλου του Βελλίδη και άλλοτε υπουργού της Ε.Κ.) του αδελφού του πρωθυπουργού Αχ. Καραµανλή, και των Γ. 
Τζιτζικώστα και ο Β Παπαδόπουλου. Υπάρχουν µικρότερες καταχωρήσεις των υποψηφίων της Έ.Κ. (Φ. Πανοπουλου, Δ. 
Λεβάκη, Ν. Δίγκα-Χαρδαλιά, Γ. Γκλαβίνα), του ΠΑΣΟΚ ( Α. Κούρτη, αρχισυντάκτη της εφηµερίδας του Βελλίδη 
«Θεσσαλονίκη», Κ. Τριαρίδη, Γ. Σωσσίδη και Δ. Μπρουσκέλη) ενώ υπάρχει και µία καταχώρηση υποψηφίου µε την 
Ενωµένη Αριστερά (του Γ. Κότσιρα)

 «Μ» 17.11.19741188

 «Μ» 18.11.19741189
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«Θα συστρατευθώµεν όλοι».  Στο ίδιο φύλλο δηµοσιεύει ένα κύριο άρθρο στο οποίο 1190

χρησιµοποιεί για πρώτη φορά τον χαρακτηρισµό «εθνάρχης», πλέκει το εγκώµιο του Καραµανλή, 

συγκρίνοντάς τον µε τον Ελευθέριο Βενιζέλο: 

«Ο εκλογικος θριαµβος που κατηγαγε ο κ. Κωνσταντινος Καραµανλης εις τας εκλογας 

της Κυριακης καταδεικνυει ότι ο αρχηγος της «Νεας Δηµοκρατιας» αποτελει τον 

εθνικον ηγετην ο οποιος εκληθη από τον λαο δια της ψηφου του, όπως εκπληρωση το 

ιστορικον χρεος του, αντιµετωπιση τα φλεγοντα εσωτερικα προβληµατα της χωρας και 

να δωση τας δεουσας κατευθυνσεις εις το απειλητικο θεµα της Κυπρου. Ο κ. 

Καραµανλής ως υπεύθυνος κυβερνήτης, αναλαµβάνει την αποστολήν του εθνάρχου, µε 

την λαϊκήν επιταγήν. (…) Δεν εµπνέεται από φανατισµούς, ούτε από στενούς 

κοµµατικούς υπολογισµούς, ούτε από χαµηλάς προσωπικάς φιλοδοξίας. Αιρόµενος εις 

το ύψος των κρίσιµων περιστάσεων τας οποίας διέρχεται η χώρα, έχων πλήρη 

συναίσθησιν των ιστορικών ευθυνών του, δεν εθριαµβολόγησεν, όπως θα ήτο 

δικαιολογηµένον εις άλλους καιρούς. (.…) Όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, εξελθών 

θριαµβευτής από τας εκλογάς του Αυγούστου 1928, εξετίµησε τα αποτελέσµατα της 

ψηφοφορίας εκείνης, εκάλεσε τους πολιτικούς του αντιπάλους εις συνεργασίαν, δια να 

αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα του έθνους (…). Ο κ. Κων. Καραµανλής, 

αναγνωρισθείς από τον λαόν ως εθνικός ηγέτης, απηύθυνε προσκλητήριον προς όλους 

τους Έλληνας. Διεκήρυξεν ότι πρέπει να µας ενώση το κοινό καθήκον, να συµβάλωµεν 

όλοι εις την θεµελίωσιν της δηµοκρατίας και την προκοπήν του τόπου. Πολλά έχουν 

ήδη αναγνωρισθή δια της ψήφου του λαού ως επιτεύγµατα του Κων. Καραµανλή, δια 

το βραχύ διάστγµα που εκυβέρνησε, µετά την επάνοδόν του από το εξωτερικό. Αλλα η 

µεγαλυτερη αναγνωρισης θα είναι ότι απεκατεστησε τη δηµοκρατια και εφερε τη 

γαληνη και την ηρεµια εις τα πνευµατα των Ελληνων υστερα από µιαν µακραν 

περιοδον εγκληµατων και ηλιθιοτήτων. Η ιστορια είναι ο δικαιοτερος κριτης».  1191

10.3 Στήριξη προς τον Καραµανλή 

 Αµέσως µετά τις εκλογές και την κοινοβουλευτική κυβέρνηση «µετά την επταετήν 

τυραννίαν»  εντείνονται οι προετοιµασίες του δηµοψηφίσµατος για το πολιτειακό, ένας 1192

 «Μ» 19.11.19741190

 «Μ»19.11.1974 «Ιστορικόν χρέος»1191

 «Μ» 22.10.19741192
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«ιστορικός σταθµός για το µέλλον της χώρας» . «Μετά την κατάργηση της βασιλείας µε το 1193

συντριπτικό 69%. Η βουλη της δηµοκρατιας αρχισε πανηγυρικα»  και αρχίζουν οι συζητήσεις 1194

για το νέο σύνταγµα,  και την εκλογή προσωρινού προέδρου της δηµοκρατίας. Παράλληλα 1195

προχωρούν οι διαδικασίες αποχουντοποίησης και διώξεων για την περίοδο της επταετιας.  Όµως 1196

στα τέλη Φεβρουαρίου αποκαλύπτεται ότι 

«Εξουδετερώθη συνωµοσία αµετανοήτων αξιωµατικών. Συνδεοµένων µε τους 

υποδίκους χουντικούς. Εσχεδίαζόν σύλληψιν του κ. Καραµανλή υπουργών και ηγετών 

του στρατεύµατος. Η κυβέρνησις ελέγχει πλήρως την κατάστασιν»   1197

Ο πρωθυπουργός τονόζει ότι «Παραδειγµατικαι τιµωριαι θα επιβληθουν»  και ακολούθως «Το 1198

στρατευµα εκκαθαριζεται απο τα καρκινωµατα – ριζικα µετρα εξηγγειλε ο πρωθυπουργος στη 

βουλη»  1199

 Για τις επερχόµενες δηµοτικές εκλογές «η κυβέρνηση κατηγορείται για πολιτικοποίηση των 

εκλογων της Κυριακης – η Ενωσις Κεντρου, ο κ. Παπανδρεου και το ΚΚ εσωτερικού προέβησαν 

εις ανακοινωσεις»- αν και η εφηµερίδα βέβαια κάνει λόγο για «παρεξηγηµένες» δηλώσεις του 

υπουργού Εσωτερικών.  Τελικά, παρουσιάζει το εκλογικό αποτέλεσµα µε έναν ουδέτερο ως προς 1200

την κυβέρνηση τίτλο «Διαφοροποιηση απεδειξαν οι εκλογες» αν και «Επικράτησαν γενικώς οι 

υποψηφιοι που υπεστηριξεν η αντιπολιτευσις».   1201

 Οι εξελίξεις στα εθνικά θέµατα είναι ραγδαίες καθώς «Χωριστό κρατος στην Κυπρο 

 «Μ» 8.12.19741193

 «Μ» 10.12.19741194

 «Μ» 13.12.1974 «Απαραδεκτος ο πεπλους σκοτους για το συνταγµα τονισε ο κ. Μαυρος, «Μ»25.12.1974 1195

«Καταγγελλεται το σχεδιο του συντάγµατος», «Μ» 7.1.1975 «Τροποποιησεις που δεν θιγουν οµως τις υπερεξουσιες 
επεφερε εις το σχεδιο η κυβερνησις»

 «Μ» 5.1.1975 «Ευρυτατη ερευνα για τα σκανδαλα της δικτατοριας», «Μ» 10.1.1975 «Διωκονται ολοι οι υπουργοι 1196

της δικτατοριας, οι συνεργοι και βασανισται». «Μ» 14.1.1975 «Οµοφωνως η βουλη εδεχθη το ψηφισµα για τη χουντα»

 «Μ» 25.2.19751197

 «Μ» 26.2.19751198

 «Μ» 1.3.19751199

 «Μ» 27.3.19751200

 «Μ» 1.4.19751201
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ανεκηρυξαν οι Τουρκοι»,  και ο Καραµανλής δηλώνει ότι «Η Κύπρος θα γίνει Παλαιστίνη».  1202 1203

Η Ελλάδα προσφεύγει στο συµβούλιο ασφαλείας και ξεκαθαρίζει ότι «Οριστική είναι η 

αποχώρησις εκ του ΝΑΤΟ».  Η εφηµερίδα προβάλλει την γραµµή της κυβέρνησης ότι «Η Ελλας 1204

θ' αντιµετωπιση οποιαδηποτε προκληση – ακαµπτη σταση στα εθνικα θεµατα».  1205

 Στο µεταξύ ο Καραµανλης κάνει «Επισηµο ανοιγµα προς την Ευρωπη»  και η «Μ» 1206

προβάλλει µε τρία διαδοχικά πρωτοσέλιδα το ταξίδι του πρωθυπουργού στο Παρίσι και τις 

συνοµιλίες µε τον Ζ. Σιράκ, ενώ δύο µήνες αργότερα αναγγέλλει ότι «Η Ελλας ζητει σηµερα την 

πληρη ενταξη στην ευρωπαϊκη αγορα»  γεγονός που η εφηµερίδα παρουσιάζει ως «Ιστορικη 1207

πρωτοβουλια»,  και λίγες µέρες αργότερα γνωστοποιεί ότι «Ευµενως δεκτη η Ελλας ως 10ο 1208

µελος της ΕΟΚ».  Η εφηµερίδα προβάλει επίσης τις διεθνείς επαφές του Καραµανλή, 1209

στέλνοντας απεσταλµένους της στη Βόννη,  στο Βελιγράδι,  στη Σόφια  και στη διάσκεψη 1210 1211 1212

του ΝΑΤΟ.  1213

 Στο εσωτερικό πεδίο κυριαρχούν δύο θέµατα: οι διαφωνίες για το νέο Σύνταγµα  (η 1214

ψήφιση του οποίου «πρόκειται να αποτελέση αφετηρίαν εξελίξεων. Πρωταγωνιστής αυτών θα είναι 

 «Μ» 14.2.19751202

 «Μ»20.2.19751203

 «Μ» 9.3.19751204

 «Μ» 3.4.19751205

 «Μ» 16.4.19751206

 «Μ» 12.6.19751207

 «Μ» 13.6.19751208

 «Μ» 25.6.19751209

 «Μ» 18.5.1975 «Η Βόννη θα βοηθήσει και στο Κυπριακό»1210

 «Μ» 6.6.1975 «Οι Καραµανλης και Τιτο προωθουν την πολυµερη βαλκανικη συνεργασια»1211

 «Μ» 3.7.1975 «Σταθµος η συναντηση Καραµανλη – Ζιβκωφ»1212

 «Μ» 28.5.1975 «Σκληρη µαχη στις Βρυξελλες δινει ο Καραµανλης», «Μ» 31.5.1975»Σηµαντικά κέρδη στο ΝΑΤΟ» 1213

Σύµφωνα µε αναφορές του Φ.Γιαγκιόζη (βλ. Παράρτηµα) ο οποίος επικαλέιται µαρτυρία του Τάκη Λαµπρία σε αυτά τα 
ταξίδια και ειδικά στο ταξίδι στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, τον Καραµανλή συνόδευε και ο Βελλίδης.

  «Μ» 22.5.1975 «Απεχωρησεν η αντιπολιτευσις. Απεκορυφωθη η διενεξις δια το συνταγµα», «Μ» 7.6.1975 «Με 1214

αποχην ολοκληρου της αντιπολιτευσεως ψηφιζεται το συνταγµα», «Μ» 8.6.1975 «Ψηφισθηκε το συνταγµα. Εντος του 
µηνος εκλογη προεδρου; - «Μονο απο τους βουλευτες της «Νεας Δηµοκρατιας»«
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ο πρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Κ. Καραµανλής, ο οποίος πρόκειται να λάβει σειρά αποφάσεων, 

που θα επηρεάσουν την πολιτικήν ζωήν του τόπου» σύµφωνα µε εξακριβωµένες πληροφορίες της 

«Μ»)  και κατόπιν η εκλογή νέου προέδου της δηµοκρατίας.  Η στήριξη του Καραµανλή είναι 1215 1216

εµφανής, µέσα από πρωτοσέλιδα όπως «Νεα εθνικη προσπαθεια µε στοχο την προοδο. Μηνυµα του 

κ. Καραµανλη»,  και «Η Ελλας µπορει τωρα να αισθανεται ασφαλης τονιζει ο κ. 1217

Καραµανλης».  1218

 Η εφηµερίδα παρακολουθεί και προβάλλει τις προετοιµασίες για τη δίκη των χουντικών, η 

οποία χαρακτηρίζεται ως «ελληνική Νυρεµβέργη».  Όταν στα τέλη Ιουλίου αρχίζει η 1219

ακροαµατική διαδικασία προβάλλει µε πηχυαίους τίτλους τις καταθέσεις πολιτικών όπως ο 

Κανελλόπουλος,  ο Μαύρος  και ο Παπανδρέου.  Η εφηµερίδα υποδέχεται µε µετριοπάθεια 1220 1221 1222

την είδηση ότι οι καταδικασθέντες σε θάνατο δεν θα εκτελεστούν, σχολιάζοντας ότι «η δικαιοσύνη 

εις το ύψος της εθνικής ευθύνης της»,  όµως µετά την γενική «κατακραυγή για τη σπουδή να 1223

χαρισθή η ζωή στους τυράννους»  αφιερώνει σειρά πρωτοσέλιδων στις αντιδράσεις.  Η 1224 1225

 «Μ»18.5.1975 «Ο Καραµανλης θα παραµεινη πρωθυπουργος. Πολιτικαι εξελιξεις τον Ιουνιον», «Μ» 10.6.1975 1215

«Ανασχηµατισµος τον Σεπτεµβριο. Κατα δηλωσιν αρµοδιας πηγης»

 «Μ» 20.6.1975 «Ο Τσατσος εξελεγη µε 210 ψηφους της ΝΔ».1216

 «Μ» 21.6.1975 Είναι χαρακτηριστικό ότι την εποµένη της εκλογής νέου προέδρου της δηµοκρατίας η εφηµερίδα 1217

προτάσσει τις δηλώσεις του Καραµανλή και όχι του Τσάτσου. 

 «Μ» 2.7.19751218

 «Μ» 23.5.1975 «Εξεδοθη το βουλευµα για τους ηγετες της χουντας – 24 παραπεµπονται για εσχατη προδοσια και 1219

σταση», «Μ» 27.6.1975 «Οι τυραννοι στο εδωλιο. Αρχιζει αυριον η «ελληνικη Νυρεµβεργη»

 «Μ» 31.7.1975 «Ήταν στάση συνωµοτών που επεβλήθη µε τη βία ακι την απάτη. Καταπέλτης ο Κανελλόπουλος»1220

 «Μ» 5.8.1975 «Τίποτα δεν άφησαν όρθιο. Αφού κατέστρεψαν την Ελλάδα κατέστρεψαν και την Κύπρο. 1221

Συντριπτικός ο κ. Μαύρος»

 «Μ» 6.8.1975 «Ήταν οργανα της CIA – αστυνοµευσαν το στρατευµα και το λαο»1222

 «Μ»24.8.19751223

 «Μ» 26.8.1975 Στους υπότιτλους αναφέρεται ότι «Η αντιπολίτευση επιµένει να συγκληθεί η βουλή. Η κυβέρνηση 1224

βεβαιώνει ότι δεν δέχθηκε πιέσεις»

 «Μ» 28.8.1975 «Οξύνεται η αντίθεση για τη χάρη των χουντικών. Ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει εκτόνωση», «Μ» 1225

29.8.1975 «Παραµένει η οξύτης για το συγχοροχάρτι στους χουντικούς». Το θέµα απασχολεί για µέρες την επικαιρότητα. 
Βλ. «Μ» 5.9.1975 «Οξυτατες οι επιστολες Καραµανλη και Μαυρου – για την χαρη στη χουντα, το λογο στους 
αξιωµατικους και τη συγκληση της βουλης» και σε β’ θέµα «Σωστό ‘παρθεναγωγείον το ΕΑΤ/ΕΣΑ. Κανέναν δεν 
άγγιξαν». 
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εφηµερίδα συνεχίζει να προτάσσει πρωτοσέλιδα τα τεκταινόµενα στις δίκες που ακολουθούν και 

για µεσαία και κατώτερα στελέχη του χουντικού καθεστώτος, καθόλη τη διάρκεια του φθινοπώρου 

του 1975.  

 Η εφηµερίδα προβλέπει πανηγυρική υποδοχή στον πρωθυπουργό, για τα εγκαίνια της 

Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης,  και προβάλλει µε οκτάστηλο τίτλο την εξαγγελία του 1226

Καραµανλή: «Πρόγραµµα Αναπτύξεως µε ενεργό συµµετοχή του λαού. Καίριος στόχος η διόρθωση 

της ανισοκατανοµής του εθνικού εισοδήµατος».  Έκτοτε η «Μ», προβάλλει στο πρωτοσέλιδο τις 1227

υποσχέσεις του πρωθυπουργού που σχετίζονται µε την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της 

Βόρειας Ελλάδας εν γένει.  1228

 Την ίδια γραµµή θα ακολουθήσει η «Μακεδονία» απέναντι στον Καραµανλή καθ' όλη τη 

διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Ενδεικτικά, στα πρωτοσέλιδα ου 1976 η εφηµερίδα προβάλλει τη 

δραστηριότητα της κυβέρνησης µε ειδησεογραφικό τρόπο, δεν ασκεί η ίδια κριτική αλλά 

σποραδικά καταγράφει την αντιπολιτευτική γραµµή της Ε.Κ και του ΠΑΣΟΚ, προτάσσει 

αρκούντως τις διεθνείς επαφές του Καραµανλή,  την πορεία ένταξης στην ΕΟΚ,  τις θέσεις 1229 1230

 «Μ» 30.8.1975 «Μεγάλη λαϊκή υποδοχή θα γίνει στο αεροδρόµιο και κατά την διαδροµήν»1226

 «Μ» 31.8.1975. Η εφηµερίδα δηµοσιεύει µια φωτογραφία από την υποδοχή του Καραµανλή στη ΔΕΘ, όπου 1227

εισέρχεται συνοδευόµενος από τον πρόεδρος της Έκθεσης Γιάννη Βελλίδη.

 «Μ» 3.9.1975 «Την πλήρη αξιοποίησιν της Χαλκιδικής υπόσχεται ο κ. Καραµανλής», «Μ» 4.9.1975 «Ο κ. 1228

Καραµανλής ενέκρινε να δηµιουργηθη. Διεθνής Ελευθέρα Βιοµηχανική Ζώνη στη Θεσσαλονίκη. θα εξυπηρετεί την 
Βαλκανική και όλη την Κεντρική Ευρώπη», «Μ» 23.11.1975 «Ο Καραµανλής τόνισε στην Καβάλα: Εντατικά θα 
αξιοποιηθεί το ελληνικό υπέδαφος», «Μ» 25.11.1975 «Πλουσια κοιτασµατα πετρελαιου, ουρανιου, χρυσου, λιγνιτη στο 
υπεδαφος της Βορειου Ελλαδος. Ικανοποιηµένος ο ΚΑραµανλής»

 Ενδεικτικά, «Μ» 25.1.1976 «Ανοιξαν για την Ελλαδα οι πυλες της Μ. Ανατολης. Ικανοποιηµενος επεστρεψε ο κ. 1229

Καραµανλης», «Μ» 30.3.1976 «Πενταετεις συµφωνιες Ελλαδος-Ρουµανιας», «Μ» 10.4.1976 «Καρποφορος συνοµιλια 
Ζιβκωφ και Καραµανλη», «Μ» 30.4.1976 «Μακρα συνοµιλια του Καραµανλη µε τον Λεµπερ – Στενωτερη η συνεργασια 
Ελλαδος-Δυτ. Γερµανιας»

 «Μ» 3.2.1976 «Την αµεση ενταξη µας υποστηριζουν Γερµανια και Ολλανδια – µετα την Γαλλια και την Ιταλια», 1230

«Μ» 10.2.1976 «Δικαιωσαν την Ελλαδα οι υπουργοι της ΕΟΚ – αρχιζουν διαπραγµατευσεις για την ενταξη µας», «Μ» 
29.7.1976 «Η συνδεση µε την ΕΟΚ θα διαµορφωση την µοιρα του λαου τονιζει ο κ. Καραµανλης», «Μ» 20.10.1976 
«Δεκτα εκανε η ΕΟΚ τα ελληνικα αιτηµατα – για να καταστη το δεκατο µελος»
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του στα εθνικά θέµατα  και τις εξαγγελίες του για την ανάπτυξη της Β. Ελλάδας.   1231 1232

Στις 21 Μαρτίου 1978 ο εκδότης πεθαίνει αιφνιδίως, από ανακοπή. Στο συλλυπητήριο 

τηλεγράφηµα ο πρωθυπουργός αναφέρει: 

«Με λύπησε βαθύτατα ο θάνατος του Γιάννη. Ο Βελλίδης υπήρξε µια προσωπικότητα 

που µε την πολύπλευρη δράση της κατέστησε αισθητή την παρουσία του στη ζωή της 

βορείου Ελλάδος. Με τον θάνατό του δεν χάνει µόνο η δηµοσιογραφική οικογένεια ένα 

διακεκριµένο εκδότη αλλά και η δηµόσιά µας ζωή έναν εθνικό αγωνιστή. Στο πρόσωπό 

του χάνω και εγώ έναν ειλικρινή και πολύτιµο φίλο».  1233

!
!

 «Μ» 2.4.1976 «Ο Καραµανλης προς τον λαο: η Ελλας µε ολα τα µεσα θ'αποτρεψη τον κινδυνο»,»Μ» 21.4.1976 1231

«Απο θεσεως ισχυος η Ελλας προτεινε εντιµη συνεννοηση – η πρωτοβουλια του κ. Καραµανλη αποκλειστικα δικη του», 
«Μ» 5.9.1976 «Ο Καραµανλης τονισε την νυκτα στον λογο του: θα προστατευθουν και η τιµη και τα συµφεροντα της 
χωρας»

 «Μ» 7.9.1976 «Την προωθηση θεµατων της Θεσσαλονικης διεταξε ο Καραµανλης»1232

 «Μ» 22.3.19781233
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο Γιάννης Βελλίδης όρισε τις τύχες της «Μακεδονίας επί 42 χρόνια, από την ηλικία των 27 

ετών, µέχρι το θάνατό του. Η µακρά αυτή περίοδος ήταν ταυτόχρονα εξαιρετικά πυκνή σε πολιτικά 

γεγονότα. Λίγους µήνες αφότου ανέλαβε την ιστορική εφηµερίδα εκδηλώθηκε το πραξικόπηµα του 

Μεταξά, ακολούθησε ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος, η Κατοχή, ο Εµφύλιος, η δεκαετία του ’50 µε την 

οικοδόµηση του λεγόµενου «κράτους της δεξιάς», η ταραγµένη δεκαετία του ’60 που κατέληξε στη 

δικτατορία των συνταγµαταρχών και τα δραµατικά γεγονότα της Κύπρου για να φτάσουµε στην 

µεταπολίτευση. Η παρούσα εργασία εξέτασε όλα τα παραπάνω γεγονότα µέσα από σχεδόν 900 

πρωτοσέλιδα της εφηµερίδας «Μακεδονία» προκειµένου να καταγράψει την πολιτική τοποθέτηση 

του εκδότη και την ανάµειξή του στο πολιτικό γίγνεσθαι της κάθε εποχής. 

Στο 1ο κεφάλαιο, εξετάσαµε το προφίλ της εφηµερίδας «Μακεδονία» ως προς την πολιτική 

τοποθέτηση σε σχέση µε τις πολιτικές δυνάµεις της εκάστοτε εποχής, καθώς και τις διώξεις και τη 

λογοκρισία που υπέστη. Επίσης τις σχέσεις που ανέπτυξε ο Γιάννης Βελλίδης ως εκδότης και 

στέλεχος της Ένωσης Κέντρου. Όπως είδαµε η εφηµερίδα επέλεξε τη συνέχιση της έκδοσής κατά 

τη διάρκεια των δύο δικτατορικών καθεστώτων, αποδέχτηκε την επιβολή λογοκρισίας και 

δηµοσίευσε προπαγανδιστικά κείµενα, και µόνο µέσω υπαινιγµών και συµβολισµών άφηνε να 

φανεί προς τους αναγνώστες  της ότι είχε διαφορετική άποψη, ταυτόχρονα όµως όταν τολµούσε να 

µιλήσει λίγο πιο ελεύθερα, ερχόταν αντιµέτωπη µε διώξεις (ολιγοήµερη αναστολή έκδοσης, 

κατάσχεση εφηµερίδων, υποβολή µηνύσεων κλπ). Αν και απέφευγε την αρθρογραφία και 

επικεντρωνόταν στην ειδησεογραφία, η «Μακεδονία» δεν αποτελούσε απλώς µια εφηµερίδα 

ειδήσεων. Η επιλογή των ειδήσεων και ο τρόπος προβολής τους την καθιστούσε ουσιαστικά ως 

άτυπη κοµµατική εφηµερίδα των Φιλελευθέρων και των κοµµάτων του κέντρου και ως τέτοια 

ασκούσε δριµεία αντιπολίτευση στις κυβερνήσεις της δεξιάς. Ως προς τον εκδότη, ο Γιάννης 

Βελλίδης ήταν υπέρµαχος της φιλελεύθερης αστικής δηµοκρατίας και της δηµιουργίας ενός 

ισχυρού πόλου µεταξύ της αριστεράς και της δεξιάς. Δεν περιορίστηκε µόνο στην προβολή των 

θέσεων του ιδεολογικού του χώρου, και την υποστήριξη µέσω της εφηµερίδας του 

αντιπολιτευτικού έργου των κοµµάτων του κέντρου, αλλά ως κοµµατικό στέλεχος είχε στο 

παρασκήνιο ενεργό ρόλο και ως ένα σηµείο καθόρισε τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν αναφερόµαστε 

τόσο στην υποψηφιότητα του εκδότη στις βουλευτικές εκλογές του 1952 µε το σχήµα ΕΠΕΚ- 

Φιλελευθέρων, όσο στον αγώνα που έκανε για την ενοποίηση των πολιτικών δυνάµεων του 

Κέντρου, στη δηµιουργία της Ενώσεως Κέντρου, αλλά και αργότερα στην εµπλοκή του στα 

γεγονότα της Αποστασίας. Στην αρχή της καριέρας του είδαµε ότι ήταν διατεθειµένος να 
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µετατοπίσει την γραµµή της εφηµερίδας, ως προς τη διεθνή ειδησεογραφία, για να έχει ωφελήµατα. 

Αναφερόµαστε στο αίτηµα για αγορά τυπογραφικής µηχανής µε έκπτωση µε µεσολάβηση της 

ναζιστικής Γερµανίας κατά τον µεσοπολέµου. Σε ότι αφορά όµως τα εσωτερικά ζητήµατα 

µπορούµε να ισχυριστούµε ότι δεν άλλαζε πολιτική γραµµή ανάλογα µε τις εξελίξεις, ακόµα και 

όταν στην εξουσία ήταν κυβερνήσεις της δεξιάς. Σε αυτή την πορεία των 40 ετών και κυρίως από 

τη δεκαετία του ’50 και έπειτα, ο Βελλίδης επέδειξε αξιοσηµείωτη ικανότητα να κρατά τις 

ισορροπίες και να προσαρµόζεται στις εκάστοτες πολιτικές συνθήκες. Εξαιτίας της απουσίας 

αρθρογραφίας η εφηµερίδα απέφευγε να παίρνει ανοικτά θέση, αλλά παρόλα αυτά τοποθετούταν 

εµµέσως, προβάλλοντας τις θέσεις των πολιτικών που υποστήριζε. 

Στο 2ο κεφάλαιο εξετάσαµε τα πρωτοσέλιδα της εφηµερίδας κατά την περίοδο Μεταξά. 

Μπορεί να περιγράφει αυτή την περίοδο µε τα πιο µελανά χρώµατα, υποστηρίζοντας στο πρώτο 

µεταπολεµικό φύλλο ότι «επολέµησε την 4η Αυγούστου µε όσα διέθετε µέσα, προσπάθησε να 

υποσκάψη, όσο ήτο τούτο δυνατόν, το καθεστώς της δικτατορίας» κι ότι έµαθε τον λαό να µισεί 

την «απεχθή αστυνοµικήν τυραννίας του Ιωάννου Μεταξά» διδασκόµενος «από την σιωπηλήν 

αλλά και την εύγλωττον πολεµικήν της ‘’Μακεδονίας’’» ωστόσο αυτή, η «σιωπηλή” αλλά 

«εύγλωττη” πολεµική της εφηµερίδας δεν ήταν καθόλου ευδιάκριτη στους πρωτοσέλιδους τίτλους 

της περιόδου- το αντίθετο µάλλον. Την περίοδο της δικτατορίας η εφηµερίδα δηµοσίευε άρθρα που 

υµνούσαν το καθεστώς και κατακεραύνωναν τους νοσταλγούς της δηµοκρατίας. Προφανώς η 

συµµόρφωση µε τις επιταγές της µεταξικής λογοκρισίας ήταν αναγκαία συνθήκη για τη συνέχιση 

της κυκλοφορίας µιας εφηµερίδας. Και αυτό επέλεξε η «Μακεδονία”, όπως και η πλειοψηφία του 

τύπου της εποχής- ωστόσο υπήρχαν και εφηµερίδες, που ανέστειλαν τη λειτουργία τους, σε ένδειξη 

διαµαρτυρίας. Εκ των υστέρων ο Βελλίδης φέρεται να έλεγε ότι «ούτε οι Γερµανοί δεν έκλεισαν 

την εφηµερίδα αλλά το έκανε ο Μεταξάς» - αν και αυτό δεν ισχύει, τουλάχιστον ως προς το 

δεύτερο σκέλος, καθώς οι Γερµανοί πράγµατι έκλεισαν την εφηµερίδα, ενώ ελέγχεται ως προς το 

πρώτο σκέλος, καθώς υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες και ως προς αυτό. Μόνο εκ των υστέρων 

η εφηµερίδα εµφανίστηκε αντικαθεστωτική, περιγράφοντας το καθεστώς ως «ανήθικη δικτατορία» 

η οποία µετέτρεψε το λαό σε «αγέλη ανδραπόδων» και «δεν ηκούετο παρά ο ψίθυρος του 

καταδότου και ο κρότος των αλύσεων του δεσµώτου και ο ένας πολίτης εφοβείτο τον άλλον». 

Μάλιστα όταν ήθελε να πλήξει τους ιδεολογικούς και πολιτικούς της αντιπάλους, και να 

διαµαρτυρηθεί για την περιστολή των ελευθεριών έκανε συσχετισµούς και επιχειρούσε να τους 

συνδέσει µε το µεταξικό παρελθόν.  
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Στο 3ο κεφάλαιο εξετάσαµε τα πρωτοσέλιδα της εφηµερίδας µετά τη λήξη του Β’ 

Παγκοσµίου πολέµου και κατά τη διάρκεια του εµφυλίου. Αρχικά η «Μ» προσπάθησε αρχικά µια 

πιο µετριοπαθή στάση έναντι άλλων εφηµερίδων. Αυτό µπορεί να συνέβη, είτε γιατί θεωρούσε ότι 

ο βασικός της πολιτικός αντίπαλος είναι η Δεξιά (χαρακτηριστικό είναι το πρώτο µεταπολεµικό 

φύλλο), είτε γιατί ενδεχοµένως περίµενε πρώτα να διαµορφωθούν οι νέοι πολιτικοί συσχετισµοί. 

Ως προς το πολιτειακό τοποθετήθηκε εξ αρχής στην αντιµοναρχική πλευρά και τόλµησε να 

δηµοσιεύσει συνέντευξη του Ζαχαριάδη µε σκοπό να αφαιρέσει επιχειρήµατα της άκρας δεξιάς 

κατά του «Δηµοκρατικού Αγώνος». Η εφηµερίδα έπαψε να είναι ουδέτερος παρατηρητής και 

τοποθετείται σαφώς υπέρ της πλευράς των εθνικοφρόνων όταν το πολιτικό τοπίο ξεκαθάρισε και 

σχηµατίστηκαν τα δύο στρατόπεδα, κυρίως όµως όταν το διακύβευµα φάνηκε να µην είναι µόνο 

ιδεολογικό, αλλά όταν εγέρθηκαν φόβοι για την εδαφική ακεραιότητα στα βόρεια της χώρας. 

Ακόµα κι όταν αρχίζουν οι συγκρούσεις κάνει λόγο για δύο άκρα και τοποθετείται στο µέσον, 

εκφράζοντας τη θλίψη της για τον αδελφοκτόνο αγώνα, είτε το θύµα είναι κοµµουνιστής, είτε 

εθνικόφρων. Η χρήση σκληρών χαρακτηρισµών και η διαπόµπευση των ανταρτών θα αργήσει πολύ 

να εµφανιστεί στις σελίδες της «Μ». Έχει ενδιαφέρον το γεγονός οι δηµοσιογράφοι της «Μ» δεν 

ήταν µεταξύ αυτών, στους οποίους το Γ’ Σώµα Στρατού απένειµε «ηθική αµοιβή» για την 

εθνικοφροσύνη τους. Στην κορύφωση των εµφύλιων συγκρούσεων, και εν µέσω διεθνών εξελίξεων 

στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέµου, η «Μ» τοποθετείται ξεκάθαρα κατά των κοµµουνιστών, τους 

οποίους τοποθετεί στην πλευρά των εχθρών της πατρίδας, ενώ προβάλλει το ρόλο της 

(εθνικοφρόνου) Ελλάδας ως προπύργιο της Δύσης και των αστικών δηµοκρατικών αξιών.  

Όπως είδαµε στο 4ο κεφάλαιο η «Μακεδονία», την περίοδο 1950-1952 δηλώνει ανοικτά την 

πολιτική της τοποθέτηση στον φιλελεύθερο πολιτικό χώρο, χαρακτηρίζοντας «ευτυχές» γεγονός την 

ενδυνάµωση των τριών κεντρώων κοµµάτων. Την εξεταζόµενη περίοδο η εφηµερίδα αρχίζει να 

λειτουργεί ως πολιτικός µέντορας του χώρου, προτρέποντάς τα κόµµατα να συνεργαστούν για να 

κατευθύνουν την εθνική ζωή και να εξυγιάνουν την κρατική ζωή ή καλεί όλους τους φιλελεύθερους 

(σε α’ πληθυντικό) «να δώσουµε τα χέρια». Αν και η εφηµερίδα προσπαθεί να τηρεί τις ισορροπίες 

µεταξύ των κεντρώων αρχηγών, διαφαίνεται ήδη η ιδιαίτερη σχέση της µε τον Σοφοκλή Βενιζέλου, 

για τον οποίο δεν διατύπωσε κριτική προς το πρόσωπό του, ακόµα και όταν αυτός σχηµάτισε 

κυβέρνηση µε τη στήριξη των κοµµάτων της δεξιάς ή αποσύρθηκε από την κυβέρνηση Πλαστήρα. 

Η στήριξη του εκδότη προς τον πολιτικό χώρο, και ειδικότερα προς τον Βενιζέλο, καταδεικνύεται 

µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, µέσα από την υποψηφιότητά του στις βουλευτικές εκλογές, παρόλο 

που θεωρούταν σχεδόν βέβαιη βέβαιο ότι θα κέρδιζε ο Παπάγος. Μάλιστα, µέσω της εφηµερίδας 
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δεν δίστασε να συσχετίσει τον Παπάγο µε τον ΙΔΕΑ και την προετοιµασία πραξικοπήµατος 

(Προητοιµάζετο δικτατορία µε τον Παπάγον. Απεκαλύφθησαν οι σκοποί και τα σχέδια του 

‘’ΙΔΕΑ’’) ή µε δικτατορία Μεταξά («Οι τεταρταγουστινοί καθοδηγούν το κίνηµα του Παπάγου»). 

Όσο για τον Γεώργιο Παπανδρέου, όταν συνεργάστηκε µε τον Παπάγο η «Μ» του επεφύλαξε 

ειρωνική αντιµετώπιση, στάση η οποία σταδιακά άλλαξε, όπως θα δούµε στα επόµενα κεφάλαια 

Όπως είδαµε στο 5ο κεφάλαιο η «Μ» ασκούσε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Παπάγου 

σε κάθε ευκαιρία, είτε για την οικονοµική της πολιτική, είτε για τις επιλογές της στα εθνικά θέµατα. 

Συνήθως επρόκειτο για διαµεσολαβηµένη κριτική, µέσω της δηµοσίευσης των απόψεων  των 

αρχηγών της αντιπολίτευσης, ωστόσο κάποιες φορές η εφηµερίδα άφηνε να διαφανεί η θέση της µε 

πολύ πιο άµεσο τρόπο είτε συνδέοντας τον Παπάγο µε το καθεστώς Μεταξά, είτε κάνοντας λόγο 

για «εξαπάτηση του λαού», «τυραννίδα» και «αναίσχυντη φαυλοκρατία» και καλώντας τους 

ψηφοφόρους να «εκδικηθούν» και να «µαυρίσουν» τον Συναγερµό. Πάντως η εφηµερίδα θα γίνει 

ακόµη πιο σκληρή µε τον Παπάγο, µόνο όταν ο στρατηγός είχε φύγει πλέον από τη ζωή Τότε θα τον 

χαρακτηρίσει αδίστακτο, θα µιλήσει για εξόντωση της εργατικής τάξης προς όφελος των 

«λιρούχων», για διαφθορά αλλά και για την «κακοποιό παρέµβαση των Αµερικάνων» που 

επέβαλαν τον Παπάγο ως Μεσία. Αυτή την περίοδο, η εφηµερίδα αναλαµβάνει κεντρικό ρόλο για 

τη συνένωση των συγγενών κεντρώων κοµµάτων, γεγονός που αναγνωρίζεται δηµοσίως από τον 

Σοφοκλη Βενιζέλο, στο πρόσωπο του οποίου εδραιώνεται η υποστήριξη της εφηµερίδας, ακόµα και 

όταν οι προσπάθειες ενοποίησης του κέντρου αποτυγχάνουν και ο Βενιζέλος διασπά το Κ.Φ..  

Όπως είδαµε στο δεύτερο και στο πέµπτο κεφάλαιο, τόσο στην περίοδο της δικτατορίας 

Μεταξά, όσο και (σε µικρότερο βαθµό) κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης από Παπάγο, η 

εφηµερίδα φανέρωνε την αντίθεσή της µόνο εκ των υστέρων, όταν πια το καθεστώς µε το οποίο 

διαφωνούσε εξέλειπε. Όπως είδαµε στο έκτο κεφάλαιο, στην περίπτωση το Καραµανλή η «Μ» 

στάθηκε «απέναντι», από την πρώτη στιγµή που έλαβε την εντολή µέχρι το τέλος. Τον 

χαρακτηρίζει από «ανώριµο νεανία» και «άσηµο τυχοδιώκτη» µέχρι «ακροδεξιό», «εκµαυλιστή» 

και «διαφθορέα», τον εικονογραφεί στις γελοιογραφίες της από Ναπολέοντα έως Ναζί, τον 

κατακεραυνώνει για τους χειρισµούς του στο Κυπριακό, υποστηρίζοντας ότι ξεπλήρωνε επιταγές 

προς τις ΗΠΑ. Την περίοδο της οκταετίας Καραµανλή η εφηµερίδα εξαπολύει έναν αγώνα για την 

ενοποίηση του κατακερµατισµένου κέντρου. Η εφηµερίδα χρησιµοποιεί συχνά α’ πληθυντικό όταν 

µιλά για τον ιδεολογικό της χώρο, σαν να απευθύνεται στο κοµµατικό της ακροατήριο. 

Παρεµβαίνει στις εξελίξεις καλώντας τους αρχηγούς των διαφόρων κεντρώων κοµµάτων να 

ενωθούν. Επίσης, κατά τις προεκλογικές περιόδους λειτουργεί ανοιχτά ως κοµµατική εφηµερίδα, 
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είτε καλώντας τους ψηφοφόρους να τιµωρήσουν την ΕΡΕ, είτε υπενθυµίζοντας το έργο των 

κυβερνήσεων του κέντρου την περίοδο 1950-1952, είτε προβάλλοντας τις προγραµµατικές θέσεις 

της Ένωσης Κέντρου. Οι έριδες εντός της παράταξης είναι συνεχείς και η εφηµερίδα επιχειρεί να 

κρατά ισορροπίες, αν και η υποστήριξή της προς τον Σ. Βενιζέλο είναι ξεκάθαρη και αποτυπώνεται 

είτε µε την µεγαλύτερη προβολή των θέσεών του, είτε µε την φιλοξενία άρθρων του (αντιθέτως 

άρθρα του Παπανδρέου δεν δηµοσιεύονται) είτε µε την ανοικτή υποστήριξη όταν έρχεται η ρήξη. 

Στην κορύφωση της προσπάθειας ανόδου της Ε.Κ. στην εξουσία η εφηµερίδα αναλαµβάνει ενεργό 

ρόλο να υποστηρίξει τον «ανένδοτο» αγώνα µε καθηµερινά, µαχητικά πρωτοσέλιδα. Η συνεργασία 

µε την ΕΔΑ ήταν ένα καθοριστικό σηµείο στο όλο εγχείρηµα και η εφηµερίδα προσπάθησε να 

δικαιολογήσει στο κοινό της την αναγκαιότητα µιας εκλογικής σύµπραξης για την οποία µάλλον 

δεν ήταν καθόλου ευτυχής. Εξάλλου, µετά την αποτυχία αυτής της σύµπραξης, η «Μ» θα δώσει 

αγώνα ώστε να αποσυνδεθεί το κέντρο από την αριστερά και θα χρησιµοποιήσει τη λογική της 

«χαµένης ψήφου» προς την ΕΔΑ την οποία χαρακτηρίζει «µεταµφιεσµένο ΚΚΕ». Στο πλαίσιο αυτό 

η «Μ» θα υποστηρίξει τις προσπάθειες συγκρότησης ενός «εθνικού» αντιπολιτευτικού µετώπου 

διακριτού από την ΕΔΑ. 

 Η στάση της εφηµερίδας έναντι της αριστεράς, αλλά και απέναντι στο ρόλο των κοµµάτων 

του Κέντρου που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως ανάχωµα, εµποδίζοντας τη 

ριζοσπαστικοποίηση των µαζών, καταγράφονται µε πολύ ξεκάθαρο τρόπο τόσο στα άρθρα που 

φέρουν την υπογραφή «Β», όσο και στις επιστολές µε την υπογραφή «Έλλην του Κέντρου». Τέλος 

οι δύο ανοικτές επιστολές, προς τον πρεσβευτή αλλά και τον πρόεδρο των ΗΠΑ περιγράφουν µε 

εύγλωττο τρόπο τις απόψεις της εφηµερίδας και του εκδότη για το ρόλο της Αµερικής ως 

προστάτιδας δύναµης της αστικής δηµοκρατίας έναντι του κοµµουνισµού. Ωστόσο η «Μ» δεν 

διστάζει να ψέξει την υπερδύναµη για τους χειρισµούς της στα εθνικά θέµατα και για την επιλογή 

της να στηρίξει πρώτα τον Παπάγο και αργότερα τον Καραµανλή. Αναγνωρίζοντας εµµέσως πλην 

σαφώς ότι οι ΗΠΑ καθορίζουν το ποιος κυβερνά τη χώρα η εφηµερίδα φτάνει στο σηµείο να κάνει 

έκκληση ώστε να υποστηρίξουν την εθνικόφρονα αντιπολίτευση, ώστε να εξουδετερωθεί ο 

κίνδυνος του κοµµουνισµού.  

Όπως είδαµε στο 7ο κεφάλαιο, την περίοδο 1963-1964 η «Μ» δίνει τον νυν υπέρ πάντων 

αγώνα προκειµένου να διατηρήσει η Ένωση Κέντρου τη συνοχή της και να προχωρήσει ενωµένη 

στις εκλογές. Για πρώτη φορά µάλιστα η εφηµερίδα δηλώνει ότι δεν θα πάρει τη θέση στην 

τελευταία από τις πολλές διαµάχες των δύο ανδρών, και µάλιστα ο εκδότης κάνει έκκληση και στον 

Βενιζέλο να αναλάβει τις ευθύνες του. Ο δε Παπανδρέου, που παλαιότερα είχε γίνει στόχος 
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κριτικής, πλέον χαρακτηρίζεται ως ο «ηγέτης του λαού». Η εφηµερία αναλαµβάνει ρόλο 

κοµµατάρχη και µε µια σειρά άρθρων καλεί το αναγνωστικό της κοινό να συµβάλλει στη νίκη της 

Ε.Κ. κάνοντας επίκληση όχι σε κοµµατικές ταυτότητες ή πολιτικές ιδεολογίες αλλά στο αίσθηµα 

δηµοκρατικότητας. Προσπαθεί να τονώσει το φρόνηµα των ψηφοφόρων της Ε.Κ. για τη νίκη που 

ροδίζει, να «διαφωτίσει» όσους παρασύρθηκαν «εξ αγαθού συνειδότος εις την κάλπην της ΕΡΕ» 

και κυρίως να προσεταιρισθεί τις ψήφους των αριστερών, που παρουσιάζει ως αγνούς «ιδεολόγους 

της δηµοκρατίας» τους οποίους καλεί να επιδείξουν ρεαλισµό. Μάλιστα η εφηµερίδα λειτουργεί ως 

εκπρόσωπος τύπου του κόµµατος δίνοντας προεκλογικές υποσχέσεις για αξιοπρεπή ζωή και 

ευηµερία, σε όσους επί ΕΡΕ ζούσαν ως παρίες του κοµµατικού κράτους. Κατόπιν τούτων, δεν 

εκπλήσσει το γεγονός ότι η εφηµερίδα υποδεικνύει στο κόµµα τη µετεκλογική του στρατηγική, 

προτείνοντας να αναλάβει την εξουσία ακόµα και αν δεν συγκεντρώσει αυτοδυναµία. Οµοίως 

εξηγείται και η παρέµβαση της εφηµερίδας για τη µέριµνα που θα πρέπει να δείξει η νέα 

κυβέρνηση για τη Μακεδονία, που «πρώτη εσάλπισε το σύνθηµα της νίκης της Δηµοκρατίας» αλλά 

και την ακριβοδίκαιη εκπροσώπηση βορειοελλαδιτών πολιτικών στο υπουργικό συµβούλιο, 

εξαιτίας αυτού του «ηθικού δικαιώµατος», δηλαδή των αγώνων της για τη νίκη. Το µήνυµα θα 

µπορούσε να έχει διττό χαρακτήρα, δηλαδή να εννοεί την Μακεδονία ως περιοχή ή την ίδια την 

εφηµερίδα. Η επιρροή του εκδότη εντός του κόµµατος φαίνεται και από την (φερόµενη) εµπλοκή 

του στην πρώτη κοινοβουλευτική ήττα της Ε.Κ., µε την µη εκλογή στην πρώτη ψηφοφορία του 

προέδρου της βουλής.  

Αυτό εξάλλου γίνεται σαφέστερο κατά την περίοδο των γεγονότων της Αποστασίας, που 

εξετάστηκαν στο 8ο κεφάλαιο, σε συνδυασµό µε όσα αναφέρθηκαν στο 1ο κεφάλαιο. Ο Βελλίδης 

είναι ένας από τους εκδότες που φέρεται να συνυπογράφει µε άλλους εκδότες και στελέχη της .Ε.Κ. 

την υποστήριξη της «τρίτης λύσης» Στεφανόπουλου, και συµµετέχει στις συσκέψεις που γίνονται 

στο Καστρί ώστε να αποδεχθεί ο Παπανδρέου αυτή την λύση, ενώ η δύναµή του να επηρεάσει το 

κόµµα προς αυτή την κατεύθυνση επισηµαίνεται πριν ακόµα ξεσπάσει η κρίση των Ιουλιανών σε 

µερικώς αποχαρακτηρισµένο τηλεγράφηµα της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Την περίοδο αυτή 

η εφηµερίδα επιδίδεται στο πιο δύσκολο παιχνίδι ισορροπιών. Το αναγνωστικό της κοινό ήταν οι 

ψηφοφόροι της Ε.Κ. που είχαν συσπειρωθεί γύρω από τον αρχηγό του κόµµατος. Προκειµένου να 

διατηρήσει την κυκλοφορία και τα προσχήµατα, φαίνεται να δίνει µάχη υπέρ του Παπανδρέου, ο 

οποίος παρουσιάζεται ως «ο εκλεκτός του λαού, ο µαχητής της δηµοκρατίας, ο λαοπρόβλητος 

κυβερνήτης τον οποίον εξηνάγκασαν εις παραίτησιν οι κύκλοι της ανωµαλίας». Ταυτόχρονα όµως, 

δεν παραλείπει να παρουσιάζει τον Στεφανόπουλο ως σοβαρό και πειθαρχηµένο στις αρχές του 
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κόµµατος. Είναι χαρακτηριστικό ότι µόλις στο τέλος του 1966, όταν πέσει η κυβέρνηση 

Στεφανόπουλου η εφηµερίδα θα χρησιµοποιήσει τον χαρακτηρισµό «κυβέρνηση αποστατών». 

«Απελευθερωµένη» πια από το διχασµό µεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης κεντρώων 

στελεχών, η εφηµερίδα στρέφει το ενδιαφέρον της προς τις εκλογές, υποστηρίζοντας µαχητικά 

πλέον τον Παπανδρέου, ενώ παράλληλα προειδοποιεί για το ενδεχόµενο ανώµαλων εξελίξεων. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η «Μ» παραχώρησε τις στήλες της στον Ανδρέα 

Παπανδρέου, ο οποίος µάλιστα αντιµετώπιζε τον κίνδυνο άρσης της ασυλίας για την υπόθεση 

ΑΣΠΙΔΑ, και η χώρα τον κίνδυνο βασιλικού πραξικοπήµατος. Το πραξικόπηµα τελικά έγινε, αλλά 

όχι από τα Ανάκτορα.  

Όπως είδαµε στο 9ο κεφάλαιο, από την πρώτη µέρα επανακυκλοφορίας της, η «Μ» όχι απλώς 

υιοθετεί τις απόψεις των συνταγµαταρχών που κατέλυσαν τη δηµοκρατία, υποστηρίζοντας ότι 

«οµάδες της κεντροαριστεράς είχαν σχεδιάσει κατάλυση του κράτους» αλλά αρθρογραφεί υπέρ της 

«εθνικής κυβερνήσεως». Πιθανότατα αυτό να ήταν όρος ύπαρξης για τις εφηµερίδες που επέλεξαν 

να συνεχίσουν να εκδίδονται, όπως είχε συµβεί κατά τη δικτατορία του Μεταξά. Έτσι και η «Μ» 

δεν δίστασε να µιλήσει για έγκληµα των Παπανδρέου στην υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ, να υιοθετήσει 

αντικοµµουνιστικό λόγο, ακόµα και για την ΕΔΑ, να κατακεραυνώσει το αποτυχηµένο κίνηµα του 

βασιλιά, και φυσικά να υµνεί την «επανάσταση». Παράλληλα όµως η εφηµερίδα συντηρεί τις 

ελπίδες για την εφαρµογή του Συντάγµατος και την επιστροφή στην πολιτική οµαλότητα. Η κηδεία 

του Γεωργίου Παπανδρέου, που εξελίχθηκε σε σιωπηλό αντιδικτατορικό συλλαλητήριο, 

παρουσιάζεται στη «Μακεδονία» µε τυπικό τρόπο και παραλείποντας οτιδήποτε θα µπορούσε να 

ερµηνευτεί ως υπαινιγµός κατά του καθεστώτος. Μόλις στο τέλος του 1971, στην κηδεία του 

Σεφέρη η εφηµερίδα θα τολµήσει να αφήσει κάποιους υπαινιγµούς (έστω και ακροθιγώς και 

εµµέσως) µεταδίδοντας τα της κηδείας του Σεφέρη και να δηµοσιεύσει την ανοικτή επιστολή 

πρώην βουλευτών της ΕΚ και της ΕΡΕ προς τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, µε την οποία του 

γνωστοποιούν ότι η κυβέρνηση της χούντας επιβλήθηκε δια της βίας και δεν αντιπροσωπεύει τον 

λαό. Το 1972 η εφηµερίδα «Θεσσαλονίκη» του εκδότη Γιάννη Βελλίδη αναδηµοσίευσε τον 

επικριτικό απολογισµό που έκαναν τα ξένα ΜΜΕ για την πορεία του καθεστώτος, ενώ ένα χρόνο 

αργότερα η ίδια εφηµερίδα δηµοσίευσε εκτενείς δηλώσεις του Καραµανλή µε τις οποίες επέκρινε 

το καθεστώς. Ήταν δε η µία από τις δύο ελληνικές εφηµερίδες που τόλµησε να το πράξει και της 

ασκήθηκαν διώξεις για αυτό. Ωστόσο, µετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, η εφηµερίδα έσπευσε 

να στηρίξει µε την αρθρογραφία της το καθεστώς Ιωαννίδη.  

Με την επάνοδο του Καραµανλή η εφηµερίδα έκανε λόγο για «λαοµίσητη δικτατορία», για τα 
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«επτά έτη της τυραννίας», και για το λαό που «τόσα υπέφερε και τόσον εδεινοπάθησεν». Επιπλέον, 

η «Μ» καταφέρθηκε κατά όσων στήριξαν το καθεστώς και εµφανίστηκαν στη συνέχεια ως όψιµοι 

υποστηρικτές της δηµοκρατίας και του Καραµανλή, (παρόλο που ως ένα βαθµό αυτή ήταν και η 

στάση που κράτησε και η ίδια) και ζητούσε µετ’ επιτάσεως την «αποχουντοποίηση» της πολιτικής 

και πνευµατικής ζωής. Ο Καραµανλής, τον οποίο τη δεκαετία του ’50 και του ’60 η εφηµερίδα 

χαρακτήριζε ως τυχοδιώκτη, ακροδεξιό, και νεκροθάφτη του Κυπριακού, κατά τη µεταπολίτευση 

περιγράφεται ως «εθνικός ηγέτης» που ανέλαβε «το τιτάνιον έργο της επανορθώσεως των εθνικών 

καταστροφών». Όπως αναφέρθηκε στο 1ο κεφάλαιο, κατά την περίοδο της χούντας ο εκδότης της 

έχει εξοµαλύνει τις σχέσεις του µε τον Καραµανλή και κατά τη µεταπολίτευση, αφού έχει εκλείψει 

ο Σοφοκλής Βενιζέλος και ο Γεώργιος Παπανδρέου, στηρίζει φανερά την κυβέρνηση της Νέας 

Δηµοκρατίας, ενώ φτάνει να συγκρίνει τον «εθνάρχη» µε τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 

Από την ανάλυση των αρχειακών πηγών και τη συσχέτιση µε τα ευρήµατα που προέκυψαν 

από τη βιβλιογραφική έρευνα και τις συνεντεύξεις θεωρούµε ότι επιβεβαιώνεται η αρχική µας 

υπόθεση, ότι ο εκδότης είχε παρεµβατικό λόγο µέσω της εφηµερίδας ενώ ο ίδιος ως πολιτικό 

υποκείµενο έπαιξε ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις, αναφορικά µε την ενότητα των δυνάµεων του 

κεντρώου χώρου, τη συγκρότηση της Ένωσης Κέντρου, αλλά και τις διεργασίες που 

πραγµατοποιούταν την περίοδο της Αποστασίας. Από τα ερευνητικά ευρήµατα καταγράφεται 

επίσης ότι η εφηµερίδα δεν δίσταζε να προσαρµόζει τη θέση της, προσαρµοζόµενη στις εκάστοτε 

συνθήκες και τις µεταστροφές του εκδότη της: την περίοδο του Μεταξά δηµοσιεύει άρθρα 

προπαγάνδας, εκ των υστέρων εµφανίζεται ως αντικαθεστωτική, την περίοδο της δεκαετίας του ’50 

ο Καραµανλής εµφανίζεται ως ακροδεξιός ενώ µετά τη µεταπολίτευση ως εθνάρχης, ο Γεώργιος 

Παπανδρέου αναλόγως των ισορροπιών στον κεντρώο χώρο εικονογραφείται από οδαλίσκη του 

Παπάγου έως ηγέτης της δηµοκρατίας. Η µόνη σταθερά ήταν η αµέριστη στήριξη προς τον 

Σοφοκλή Βενιζέλο- αν και στην αρχή της περιόδου που εξετάσαµε, δηλαδή µετά τον Β’ Παγκόσµιο 

Πόλεµο, φαινόταν να στηρίζει τον Σοφούλη και στη συνέχεα τον Πλαστήρα. Στην πορεία 

Βενιζέλος και Βελλίδης συνδέθηκαν µε δεσµούς προσωπικής και πολιτικής φιλίας και οι δύο 

άνδρες εργάστηκαν για τη δηµιουργία της Ένωσης Κέντρου. Ο ρόλος του Βελλίδη στα γεγονότα 

της αποστασίας, που οδήγησε στη διάλυση του κόµµατος, για τη δηµιουργία του οποίου εργάστηκε 

και ο ίδιος, αποτελεί µία ακόµη αντίφαση.  

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να εµπλουτίσει την ελλιπή, βιβλιογραφία για τη ζωή και 

τη δράση του εκδότη Ιωάννη Βελλίδη συµβάλλοντας στην µελέτη και ανάδειξη της πολυσχιδούς 

αυτής προσωπικότητας, τουλάχιστον ως προς τη σχέση και αλληλεπίδραση του εκδότη Γ. Βελλίδη 
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και της εφηµερίδας «Μακεδονία» µε την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Από την έρευνα προέκυψαν 

στοιχεία που δηµοσιοποιούνται για πρώτη φορά, όπως οι επαφές του µε τις γερµανικές 

διπλωµατικές αρχές, προπολεµικά για να πετύχει έκπτωση σε µια τυπογραφική µηχανή, µε 

αντάλλαγµα την αλλαγή γραµµής, η επιχειρηµατική του δράση την περίοδο της Κατοχής, η 

αναφορά των διπλωµατικών υπηρεσιών των ΗΠΑ στη «Μακεδονία» σε σχέση µε την υπόθεση της 

Αποστασίας. Λαµβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω αλλά και ζητήµατα που προέκυψαν από την 

ενδελεχή έρευνα στα πρωτοσέλιδα της «Μακεδονίας» προέκυψαν επιµέρους ερωτήµατα, που 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον για περαιτέρω έρευνα. Κάποια από αυτά τα ζητήµατα, στα οποία θα 

µπορούσαν να διερευνηθούν σε µια µελλοντική ακαδηµαϊκή έρευνα είναι: α) η στάση της 

«Μακεδονίας» απέναντι στην εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης προπολεµικά, και η δράση του 

εκδότη κατά την περίοδο της κατοχής, β) η σύγκριση της εφηµερίδας «Μακεδονία» µε άλλες 

τοπικές εφηµερίδες στην προσέγγιση των γεγονότων του Εµφυλίου Πολέµου, γ) η τοποθέτηση της 

εφηµερίδας «Μακεδονία» απέναντι στο Κυπριακό, τις δεκαετία του ’50, του ’60 και του ’70, δ) η 

επιχειρηµατική δράση του εκδότη και η σχέση του µε άλλους εκδότες της Θεσσαλονίκης και της 

Αθήνας, ε) η σύγκριση των εφηµερίδων «Μακεδονία» και «Θεσσαλονίκη» την περίοδο της 

δολοφονίας Λαµπράκη, της αποστασίας, της δικτατορίας και της µεταπολίτευσης .  

 Παραφράζοντας ένα παλιό µότο που έλεγε «Μακεδονία, εφηµερίς τελεία, που πωλείται εις 

πόλεις και χωρία» θα λέγαµε ότι η εικόνα του «Βελλίδη» µπορεί να µην ήταν «τελεία» αλλά 

υπάρχουν τόσες πτυχές της πορείας του εκδότη που δεν έχουν ακόµα διερευνηθεί, ώστε θα πρέπει 

να παραδεχτούµε ότι στο «κεφάλαιο Βελλίδης» δεν έχει µπει ακόµη «τελεία”. 

!
!
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι. Συνεντεύξεις 

[1] Συνέντευξη µε την Κατερίνα Βελλίδη, κόρη του Ιωάννη Βελλίδη, εκδότρια της “Μακεδονίας” 

Σοφία Χριστοφορίδου: Πώς ο Ιωάννης Βελλίδης µετέτρεψε µια εφηµερίδα της Θεσσαλονίκης σε 

µια εφηµερίδα µε ρόλο και δύναµη πανελλαδικά; 

Κατερίνα Βελλίδη: Ναι ήταν επίτευγµα του Ιωάννη Βελλίδη, αλλά βοήθησε η προϊστορία της 

«Μακεδονίας». Εκτιµήθηκε από τον κόσµο της Θεσσαλονίκης και µοιραία, κάτι που έχει µια 

λαµπρότητα στον τόπο που βρίσκεται, σιγά σιγά µπαίνει στα πράγµατα που δεν είναι µόνο του 

δικού του χώρου αλλά και ολόκληρου του κράτους, στο οποίο απευθύνεται. Ο Γιάννης Βελλίδης, 

λόγω των πολλών γνωριµιών και των πολύ σηµαντικών δηµοσίων σχέσεων που είχε προσωπικά, 

και βεβαίως µε την πολιτική επιρροή που είχε εδώ πάνω, γνώρισε σταδιακά τους πολιτικούς ανδρες 

του τόπου, µπόρεσε και κράτησε πολύ σηµαντικές φιλίες και στη συνέχεια αυτό τον βοήθησε να 

έχει την επιρροή στα πολιτικά και γενικότερα στα πράγµατα του τόπου. Η “Μακεδονία” δεν 

πωλούταν στην Αθήνα, ήταν µια εφηµερίδα πανίσχυρη που επωλείτο από  την Αλεξανδρούπολη 

µέχρι τη Λάρισα. Από εκεί και πέρα, στο Βόλο, στην Αθήνα επωλείτο σε τρία τέσσερα στέκια. 

ΣΧ: Είχε ένα πολύ σηµαντικό γραφείο στην Αθήνα… 

ΚΒ: Το πολύ σηµαντικό γραφείο στην Αθήνα δεν το είχε γιατί πωλείτο εκεί… Το είχαν όλοι γιατί η 

Αθήνα είναι το κέντρο των αποφάσεων. Για να τροφοδοτεί µε ειδήσεις, µε ρεπορτάζ, για ό,τι 

συνέβαινε στην Αθήνα, στο κέντρο των αποφάσεων. Δεν ήταν µια εφηµερίδα που ασχολούταν µόνο 

µε τα πράγµατα που συνέβαιναν εδώ. Δεν ήταν µια ταχυδροµική θυρίδα [το γραφείο Αθηνών]. 

Ήταν ένα στρατηγείο για να διατηρεί τους δεσµούς της [η εφηµερίδα] µε τους πολιτικούς, τους 

επιχειρηµατίες…. 

ΣΧ: Οι κρίσιµες δεκαετίες, οπότε και ισχυροποιήθηκε πολύ η εφηµερίδα, ήταν οι δεκαετίες ’50 και 

’60; 

ΚΒ: Ναι, γιατί υπήρχαν πριν όλες οι πολιτικές αστάθειες. Η “Μακεδονία” είχε επιταχθεί από τους 

γερµανούς και µέχρι την απελευθέρωση ήταν αδύνατο να ζει ο Ιωάννης Βελλίδης στη 

Θεσσαλονίκη γιατί τον είχαν επικηρύξει… Σταδιακά κάποια πράγµατα ξεκινάν αργότερα. 

ΣΧ: Σας είχε µιλήσει για εκείνη την περίοδο, της κατοχής; 

Ναι. Ήταν στην Αθήνα, είχε τις επικοινωνίες του, ήταν ένα πρόσωπο που ασχολούταν µε την 

πολιτική.. Βέβαια τα διαστήµατα του πολέµου ήταν πολύ ήρεµα, δηλαδή δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο 
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να κάνει τότε. Από εκεί διατηρούσε τις επαφές του, µε προοπτική όταν τελειώσει αυτό που 

συνέβαινε να επανέλθει στη Θεσσαλονίκη και να ξαναδηµιουργήσει ότι είχε χαθεί. 

ΣΧ: Έχει γραφεί ότι βοηθούσε κάποιους εβραίους φίλους του, Θεσσαλονικιούς να διαφύγουν. 

ΚΒ: Βεβαίως. Όχι µόνο να διαφύγουν. Έκρυψε και εβραίους, γιατί είχε µεγάλες φιλίες µε τους 

εβραίους και η οικογένειά µας γενικά είχε πολλές φιλίες και συνεργασίες µε τους εβραίους της 

Θεσσαλονίκη. (σ.σ. ακολουθούν γενικές αναφορές). 

ΣΧ: Σας έχει διηγηθεί ο πατέρας σας κάτι για την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά; 

ΚΒ: Είχε φυλακιστεί και είχε πάει στη νήσο Ίο όπου έµεινε. Στη συνέχεια, όταν τελείωσε η 

δικτατορία του Μεταξά, στις αρχές του πολέµου, έφυγαν οι κρατούµενοι από τα µέρη στα οποία 

εβρίσκοντο, εγύρισε και αυτός στη Θεσσαλονίκη. 

ΣΧ: Φυλακίστηκε για κριτική που άσκησε στο καθεστώς; 

ΚΒ: Όχι, ήταν γιατί είχε γραφεί ένα πολύ σηµαντικό άρθρο τότε, και δεν το απεδέχθη η δικτατορία 

του Μεταξά και τον συνέλαβαν, τον πέρασαν από δίκη και τον εξόρισαν. Έκανε ένα διάστηµα στη 

φυλακή και µετά εθεώρησαν καλύτερο να τον εξορίσουν 

ΣΧ: Είναι γνωστή η ρήση του, ανεξαρτήτως του πότε τον ρωτούσαν πάντα έλεγε «είµαι µε τον 

Βενιζέλο» 

ΚΒ: Ο πατέρας µου ήταν βασικά µε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, αλλά είχε πολύ σηµαντική φιλία µε 

τον Σοφοκλή Βενιζέλο, φιλία που ξεπερνούσε την αδελφική. 

ΣΧ: Αυτή η φιλία πως γεννήθηκε; 

ΚΒ: Από τον Αριστοτέλη Ωνάση και από το ότι ο πατέρας µου ήξερε όλους τους βουλευτάς τους 

βενιζελικούς και µπόρεσε να έχει την πρώτη επαφή µαζί τους. Από εκεί συνεδέθησαν σιγά σιγά και 

ο πατέρας µου [έγιναν] πάρα πολύ κοντινός του 

ΣΧ: Είχε όντως ρόλο στη δηµιουργία της Ένωσης Κέντρου; 

ΚΒ: Βεβαίως! Μεγάλο. Και µε τον Παπανδρέου µε τον οποίο είχε µια πολύ µεγάλη και 

µακροχρόνια φιλία και µε τον Σοφοκλη τον Βενιζέλο, γιατί τότε ήταν οι δύο αρχηγοί της Ενώσεως 

Κέντρου. 

ΣΧ: Τη δεκαετία του ’50 είχε υποστεί διώξεις από τις κυβερνήσεις της δεξιάς; 

ΚΒ: Βέβαια, πολλές. 

ΣΧ: Γιατί; Ενοχλούσε; 
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ΚΒ: Ενοχλούσε. Φυσικά, ένα ελεύθερο φύλλο πολιτικά ενοχλεί πάντοτε. Είναι αρχή αυτό, όταν 

έχεις ένα ελεύθερο φύλλο το οποίο δεν µασάει τα λόγια του και λέει κάποια πράγµατα- κι ο 

πατέρας µου δεν ήταν ενας άνθρωπος που φοβόταν ποτέ και κανέναν. Έλεγε αυτό που εκείνος 

πίστευε. Μοιραίο ήταν να έχει και διώξεις και ταλαιπωρίες και όλα αυτά. 

ΣΧ: Οπότε αυτός ήταν ένας λόγος για να βοηθήσει στην ένωση των δυνάµεων του κέντρου; 

ΚΒ: Έκρινε ότι θα ήταν προσοδοφόρο, µε την έννοια της καλής λειτουργίας του κράτους. Διότι σε 

αυτή την κυβέρνηση δεν ήταν µόνο ο Παπανδρέου και ο Βενιζέλος, ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε στο 

ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν υπήρχε ένας στην Ένωση Κέντρου που να ήταν, αν θέλετε, µετριότης. 

Ήταν όλοι τους εξαιρετικοί, για αυτό και έµεινε ιστορικά ένα πολύ σηµαντικό γεγονός η κυβέρνηση 

της ΕΚ, [µε] το πλήθος των βουλευτών που υπήρχαν, από πολλά κόµµατα της κεντροδεξιάς. 

ΣΧ: Ο πατέρας σας δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να πολιτευτεί; 

ΚΒ: Θεωρούσε ότι οι άνθρωποι του τύπου πρέπει να µπορούν να µένουν ελεύθεροι για να πουν 

αυτά που έχουν να πουν και να µη δεσµεύονται. Αν πολιτευτείς µε κάποιο κόµµα κανένας δεν σε 

θεωρεί ανεξάρτητο 

ΣΧ: Στις αρχές του ’50 κατέβηκε όµως υποψήφιος 

ΚΒ: Αυτό δεν το θυµάµαι ποτέ να έγινε, γιατί ο πατέρας µου αυτά τα απέφευγε. 

ΣΧ:Εκτός από τον Σοφοκλή Βενιζέλο; Άλλες πολιτικές φιλίες; 

ΚΒ: Πάρα πολλές. Αν πάρετε τον κατάλογο της Βουλής, τουλάχιστον οι 200 εκ των 300 ήταν φίλοι 

του. Στο γραφείο του ερχόντουσαν οι πάντες 

ΣΧ: Φαντάζοµαι για να εκλεγεί κάποιος στη Θεσσαλονίκη θα χρειαζόταν τη στήριξη της 

“Μακεδονίας”… 

ΚΒ: Είχε γνωριµία µε όλους τους τοπικούς βουλευτάς και πολλούς από αυτούς τους είχε βοηθήσει 

κι όλας, οικονοµικά πάντα 

ΣΧ: Τους στήριζε στον προεκλογικό αγώνα; 

ΚΒ: Τους στήριζε, γιατί τότε δεν υπήρχαν ασυδότως λεφτά, όπως βρίσκονται αυτή την ώρα. Οι 

άνθρωποι εκείνης της εποχής χρειαζόταν χρήµατα για να κινηθούν, να κάνουν κάποια πράγµατα 

και µαζεύανε. Τώρα νοµίζω µαζεύει το ΚΚΕ µε κουπόνια ή κάτι άλλο. Τότε βασίζονταν στις φιλίες 

τους. Πολλοι τους βοηθούσαν, όχι µόνο ο πατ[ερας µου. Αλλα δεν υπήρχε ο πακτωλός που 

βλέπουµε σήµερα. 
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ΣΧ: Δεν υπήρχε και αυτού του είδους και αυτής της έκτασης διαπλοκή; 

ΚΒ: Δεν υπήρχαν σχέσεις διαπλοκής, υπήρχαν σχέσεις φιλίας, κατανόησης και βοήθειας, διότι όταν 

κανείς είναι πολύ ισχυρός και έχει και χρήµατα, το να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους πιστεύοντας 

ότι µπορούν να βοηθήσουν τη χώρα και φυσικά κατεξοχήν στο κοµµάτι της Μακεδονίας, φυσικά 

τους βοηθούσαν. Πολλοί [βοηθήθηκαν]… επιχειρηµατίες, απλοί άνθρωποι- γιατί τότε δεν υπήρχαν 

χρήµατα, δεν δανείζαν οι τράπεζες. Ήταν µια ταραγµένη περίοδος… 

ΣΧ: Ένας από τους καλούς φίλους του ήταν και ο Γεώργιος Μπακατσέλος… 

ΚΒ: Ναι, σωστά, ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, πολύ σηµαντικός, ένα καλό µυαλό, ένας καλός 

φίλος πάντοτε. Ο πατέρας µου τον εκτιµούσε πάρα πολύ και συναντιόντουσαν πολύ συχνα, τον 

επισκέποντας στο γραφείο της Αθήνας και εδώ. Γενικά µε την οικογένεια είχαµε καλές σχέσεις 

ΣΧ: Για τον Κωσταντίνο Μητσοτάκη ξέρετε τι άποψη είχε; 

ΚΒ: Τον θεωρούσε έναν άνθρωπο µε αξίες, όπως όλοι οι µεγάλοι πολιτικοί. Με καλές πλευρές 

αλλά και σκοτεινές. Αυτό δεν µπορεί κανένας να το αποκλείσει από τις σηµαντικές 

προσωπικότητες. Ο πατέρας µου στεκόταν στα καλά. Αλλά συζητούσε µαζί τους και όσα δεν ήταν 

καλά, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που είχε τη δυνατότητα να συνοµιλήσει µε κάποιον, να τον πείσει 

για κάποια πράγµατα, µε ντοκουµέντα, µε δυνατότητα να αντιληφθεί ο άλλος ότι πρέπει να κάνει 

κάποια πράγµατα (…) µε την υπόθεση Γαρουφαλιά και µε τον Ανδρέα Παπανδρέου και το 

πρόβληµα µε την ανάµειξή του στον ΑΣΠΙΔΑ. Εκεί ξεκίνησαν να υπάρχουν τα πρώτα προβλήµατα, 

οι φασαρίες. Ο Γεώργιος Παπανδρέου δεν το θεωρούσε αυτό πραγµατικό, παρότι τότε είχαν 

αποδειχθεί κάποια πράγµατα. Και ο Μητσοτάκης αντέδρασε σε αυτό, και φυσιολογικό ήταν, γιατί 

σκεφτόταν ότι κάναν ότι κάναν, φτάσαν εκεί που φτάσαν, µετά από χρόνια που πασχίζαν να 

φτάσουν σε αυτό το σηµείο και τελικά θα καταστρέφετο κάτι από την επιµονή που είχε ο Γεώργιος 

Παπανδρέου στο να κάνει τον Ανδρέα υφυπουργό Εθνικής Άµυνας. Στις 15 Ιουλίου έδινε µια 

δεξίωση ο πατέρας µου και ήταν η πτώσις της κυβερνήσεως της Ενώσεως Κέντρου….  

ΣΧ: Στη συνέχεια έχουµε τη χούντα. Θυµάστε πράγµατα που έλεγε; 

ΚΒ: Ο πατέρας µου έβλεπε τη χούντα να έρχεται. Έβλεπε ότι κάποια στιγµή θα εξελιχθεί όλος 

αυτός ο αναβρασµός (και µε τα γλωσσολογικά του Παπανούτσου και µε το 114 κλπ). Έβλεπε ότι 

όλοι κατέβαιναν στους δρόµους έβλεπε να δηµιουργείται µια τροµακτική αναστάτωση και έβλεπε 

ότι θα καταλήξουµε κάποια στιγµή, και από πληροφορίες που είχε βέβαια…ότι θα φτάσουµε 

κάποια στιγµή στο να έχουµε µία δικτατορία εκ νέου, για να µπουν τα πράγµατα στη θέση τους. Το 
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ήξερε δηλαδή, το έλεγε πολύ συχνά: «καλά, καλά, περιµένετε, θα γίνει κάτι, θα γίνει µια χούντα». 

Κι όλοι λέγαµε «α, εντάξει, το λέει τώρα…» 

ΣΧ: Δεν ήταν όµως µια πρόβλεψη από ένστικτο… 

ΚΒ: Είχε κάνει πάρα πολλές προβλέψεις, όπως και όταν τον ρωτούσαµε πότε επιτέλους θα φύγει 

αυτή η χούντα, τον πρώτο καιρό, µας έλεγε “δεν πρόκειται να φύγει, για πολύ καιρό, κι αφήστε τι 

λέει ο Κίσινγκερ και τι λέν οι αµερικανοί για την Ελλάδα. Αυτή η ιστορία είναι υπό την κάλυψή 

τους και θα κρατηθεί για αρκετό χρόνο”. Και έγινε. 

ΣΧ: Πέρα από το πολιτικό ένστικτο, βάσιζε τα λεγόµενά του και σε απόρρητες πληροφορίες που 

είχαν περιέλθει σε γνώση του; 

ΚΒ: Δεν πιστεύω ότι ήταν τόσο… Κάποιες πληροφορίες είχε φυσικά από τις γνωριµίες και τις 

φιλίες του… Πιστεύω ότι ήταν ο άνθρωπος αυτός γεννηµένος έτσι να έχει πρόβλεψη για πάρα 

πολλά πράγµατα, γιατί ήταν ένα παιδί που ξεκίνησε από τα 17 του χρόνια να έχει µια ζωή του 

πραγµατικού αρσενικού και της πραγµατικής προσωπικότητος στίγµατα. Έζησε πάρα πολύ έντονα 

όλα τα πράγµατα που διήλθαν από το κοµµάτι της ζωής του, µέχρι να φύγει. Εκεί µέσα ζυµώθηκε 

και µε την καλή κοινωνία, που λέµε, και µε τους πολιτικούς, και µε τους ανθρώπους τους 

απλοϊκούς, και ήξερε, µπορούσε να µετήσει το σφυγµό και να καταλάβει πράγµατα. 

ΣΧ: Για αυτό και το προσωνύµιο “Γάτος” που του είχαν δώσει; 

ΚΒ: Ότι ήταν γάτα, ναι. Διότι, και είναι λογικό, ένας άνθρωπος που είναι στα πράγµατα και είναι 

ευφυής δεν µπορεί να µην τα δει… Ήταν µια ευφυΐα ο πατέρας µου. 

ΣΧ: Θα ήθελα να µου µιλησετε και για τη σχέση του µε τον Κωνσταντίνο Καραµανλή 

ΚΒ: Πάρα πολύ καλές, εξαιρετικά καλές [σχέσεις]. Είχε ο Καραµανλής µια αγάπη πραγµατική προς 

τον πατέρα µου. Ηξερε ο Καραµανλής ότι ήταν ένας άνθρωπος που µπορούσε να στηριχτεί, 

µπορούσε να µιλήσει, µπορούσε να τον µεταπείσει για κάποια πράγµατα, που δεν  ήταν προς 

όφελος της παράταξης και γενικότερα, ήταν ένας πραγµατικός φίλος του, έτσι το ένιωθε ο 

Καραµανλής (σ.σ. ακολουθούν προσωπικές αναφορες) 

ΣΧ: Κατά τη διάρκεια της επταετίας είχε επαφές ο Καραµανλής µε τον Βελλίδη; 

ΚΒ: Βεβαίως, όταν πήγαινε στο Παρίσι ο πατέρας µου πήγαινε και τον έβλεπε, όπως έβλεπε και 

τον Τάκη Λαµπρία, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν στο Λονδίνο µε την κυρία Καραβία 

ΣΧ: Η σχέση µε τον Καραµανλή δεν ήταν πάντα τόσο στενή έτσι; 
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ΚΒ: Όχι, ο πατέρας µου ανέπτυξε τις σχέσεις του µε τον Καραµανλή όταν δεν υπήρχε πια ο 

Γεώργιος Παπανδρέου και τα πραγµατα είχαν αρχίσει να είναι δύσκολα . 

Βασικά ο πατέρας µου ήταν µια προσωπικότης που τον ενδιέφερε ο τόπος του, δεν τον ενδιέφεραν 

οι µικροπολιτικές, ή να κάνει κάτι γιατί θα βγάλει χρήµατα. Το ‘να χέρι νίβει το άλλο και τα δυο το 

πρόσωπο, µοιραίως όταν κάνεις µια δουλειά τυχαίνει και έχεις τη δυνατότητα να βγάλεις και 

χρήµατα, αλλά δεν ήταν αυτός ο σκοπος του. Ο σκοπός του ήταν να γίνει το καλύτερο για αυτό τον 

τόπο 

Ο µακαρίτης ο πατέρας µου είχε κάνει πάρα πολλά πράγµατα για αυτό που λέγεται Μακεδονία και 

Θεσσαλονίκη. Και στις πολιτικές εξελίξεις φάνηκε αυτό, και στην Έκθεση, που την έκανε ευέλικτη, 

γιατί η Έκθεση είχε πάρα πολλά προβλήµατα όταν την παρέλαβε. Την ανέπτυξε τόσο πολύ και 

δηµιούργησε τις µικρότερες κλαδικές, το φεστιβάλ κινηµατογράφου, το φεστιβάλ τραγουδιού… 

όλα αυτά γινόταν γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν αποµονωµένη, για να γίνει ένα φεστιβάλ, τις εποχές 

εκείνες. Ο πατέρας µου έβαζε από τη δική του τσέπη [για όλα αυτά] όπως δεν έπαιρνε ποτέ 

χρήµατα από τη ΔΕΘ ως πρόεδρος. Αυτό εδίδετο σε κάποιο ίδρυµα, πορσέφερε δεν πήρε. Ήταν 

ένας άνθρωπος ήρεµος και σοβαρός, ο οποίος ακόµα και όταν εµπλέκετο σε οποιαδήποτε πολιτική 

εξέλιξη είχε την βλέψη ότι πρέπει να γίνει κάτι που θα βοηθάει και πολύ στην εξέλιξη της 

Μακεδονίας. 

ΣΧ: Σε ποια πολιτική εξέλιξη ξέρετε να είχε εµπλακεί και να έπαιξε κάποιο ρόλο; 

ΚΒ: Σε πάρα πολλές είχε παίξει ρόλο. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που φοβηθηκε ποτέ. Σήµερα οι 

περισσότεροι φοβούνται και βγάζουν την ουρά τους από πράγµατα 

ΣΧ: Είχε δηλαδή την αίσθηση ότι ως εκδότης είχε ένα ρόλο ευθύνης; 

ΚΒ: Βέβαια! 

ΣΧ: Ήταν µαέστρος στο να κρατάει τις ισορροπίες… 

ΚΒ: Πολύ, ήταν ισορροπιστής 

ΣΧ: Παρόλο που ήταν βενιζελικός… 

ΚΒ…είχε εξίσου καλές σχέσεις και µε όλους τους άλλους, δεν είχε βαθιά φιλία, αλλά µπορούσε να 

τους προσεγγίσει και να τους φέρει σε ένα σηµείο, ώστε η λογική να είναι πάνω από οποιαδήποτε 

λειτουργία τους προσωπική. 

ΣΧ: Θυµάστε κάποια περίπτωση που να του άνοιξαν πόλεµο, κάποιος αντίπαλος, κάποια δίωξη; 
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ΚΒ: Συνεχώς είχε δικαστήρια για διάφορα δηµοσιεύµατα. Και πάντα πήγαινε στο δικαστήριο γιατί 

πίστευε ότι πρέπει να έχεις τη δύναµη να πας και στη φυλακή. Ήταν ένας άνθρωπος που µε πολύ 

απλό τρόπο [σου] έδινε να καταλάβεις τι συνέβαινε. Οι δικαστές αντιλαµβανόντουσαν ότι αυτό που 

είχε πράξει ήταν και νόµιµο, γιατί δεν έκανε παρανοµίες  (σ.σ. ακολουθούν γενικές αναφορές) 

ΣΧ: Η “Μακεδονία” ήταν εστιασµένη στις ειδήσεις.  Δεν υπήρχε αρθρογραφία… 

ΚΒ: Είχε άρθρα και [µάλιστα] πολύ σηµαντικών δηµοσιογράφων. Από τη “Μακεδονία” πέρασαν οι 

πιο σηµαντικοί δηµοσιογράφοι αυτού του τόπου. Βέβαια κατά κύριο λόγο ήταν εφηµερίδα 

ειδήσεων. Κύριο άρθρο δεν είχε η “Μακεδονία” 

ΣΧ: Επέβαλλε γραµµή; 

ΚΒ: Συζητούσε µε τους αρχισυντάκτες του. Το σηµαντικό έιναι να µπορείς να συζητήσεις τα 

θέµατα, όχι να επιβάλεις. 

ΣΧ: Η δύναµη που είχε ως εκδότης, τον ωφέλησε ως επιχειρηµατία; 

ΚΒ: Δεν είχε ποτέ τέτοιου είδους σκέψεις, ήταν παραδοσιακος εκδότης και δεν προσπαθούσε µέσω 

αυτού που ήταν να κερδίσει χρήµατα για να κάνει εταιρείες άλλου τύπου. Θεωρούσε ότι ήταν ιερό 

πράγµα τα χρήµατα του κράτους. Δεν είχε δανειστεί. Δεν είχε καµία εξάρτηση. 

ΣΧ: Πως ήταν η συνεργασία του µε τους τοπικούς παράγοντες; 

ΚΒ: Μιλούσε µε τους πρωθυπουργούς, όπως και οι άλλοι εκδότες. Αλλά δεν αποµείωνε κανέναν. 

Με τους υπουργους της Β. Ελλάδος συνεργάστηκε πολύ, τον αγαπούσαν και τον εκτιµούσαν. Όπως 

συνεργαζόταν µε τους νοµάρχες, µε τους τοπικούς παράγοντες… 

 [2] Συνέντευξη µε τον Αντώνη Κούρτη,  διευθυντή της εφηµερίδας “Θεσσαλονίκη” 

Σοφία Χριστοφορίδου. Από το 1963 που µπαίνετε στην εφηµερίδα έως το 1978 έχουµε σηµαντικά 

πολιτικά γεγονότα… 

Αντώνης Κούρτης. Πράγµατι. Και η έκδοση της Θεσσαλονίκης συνέπεσε µε µεγάλα ιστορικά 

γεγονότα. Ξεκινώντας την ηµέρα της έκδοσης µε τη δολοφονία του Λαµπράκη τον Μάιο του ’63, 

και µετά όλα τα άλλα τα γεγονότα, τις αποστασίες, την πολύ ρευστή πολιτική κατάσταση, µέχρι την 

21η Απριλίου του ’67 και µετά που έχουµε τη δικτατορία µέχρι το ‘74. Και το ’78 που πέθανε ο 

Βελλίδης. 

ΣΧ Επειδή έχουµε µια περίοδο πολύ πυκνή σε γεγονότα θα ήθελα να ανακαλέσετε στη µνήµη σας 

περιστατικά που φανερώνουν την πολιτική του τοποθέτηση,το πώς αντιµετώπιζε τα πολιτικά 
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πρόσωπα της εποχής, τον Καραµανλή, τον Παπανδρέου, τον βασιλιά κτλ κτλ και αν υπήρχε κάποια 

σχέση που να αποδεικνύει το αν υπήρχε “αλισβερίσι”. Για παράδειγµα, την περίοδο της χούντας 

ποια στάση κράτησε; Μέσω της “Θεσσαλονίκης” προσπαθούσε να περάσει έµµεσα µια γραµµή 

κριτικής. Υπάρχει και το περιστατικό µε την επιστολή Καραµανλή…  

ΣΧ Θα ήθελα να ανακαλέσετε όλη αυτήν την περίοδο και ιδιαίτερα αν τον θυµάστε να εκφράζεται 

δηµοσίως για πρόσωπα και πράγµατα. 

ΑΚ Πρώτα πρώτα ας κάνουµε µια τοποθέτηση του Βελλίδη στο πολιτικό σύστηµα. Λόγω 

καταγωγής και του Κώστα Βελλίδη που ίδρυσε τη Μακεδονία ήταν τοποθετηµένοι στον χώρο των 

φιλελευθέρων, ήταν δηλαδή Βενιζελικός. Από µικρό παιδί ήταν βενιζελικός γιατί ο θείος του [σ.σ. 

εννοεί ο πατέρας του] ο Κώστας Βελλίδης ήταν βενιζελικός. Μέσα σ’αυτό το πλαίσιο 

διαµορφώθηκε η πολιτική της εφηµερίδας “Μακεδονία” και της “Θεσσαλονίκης” – η οποία πήγε 

και αριστερότερα. Πολιτικά δηλαδή ήταν ενταγµένος στον χώρο των φιλελευθέρων, µε την έννοια 

του βενιζελικού. Και όλοι οι πολιτικοί των φιλελευθέρων από τον Βενιζέλο και µετά – Πλαστήρας 

κτλ κτλ – αυτοί όλοι ήταν φίλοι προσωπικοί του Γ. Βελλίδη. Όπως και µε την οικογένεια 

Μπακατσέλου, εδώ, που ο Μπακατσέλος ήταν υπουργός εργασίας στην κυβέρνηση αποστασίας του 

Μητσοτάκη. Ήταν συνδεδεµένος και µε τον Μητσοτάκη [σ.σ. ο Βελλίδης]. 

Την εποχή της αποστασίας έχουµε µια ανατροπή γενικότερης τοποθέτησης του Βελλίδη στο 

πολιτικό σύστηµα. Για µια στιγµή πέρασε και πιο συντηρητικές αντιλήψεις επιχειρώντας να 

στηρίξει την κυβέρνηση των αποστατών, και αυτός και ο Λαµπράκης, φοβούµενοι τότε – γιατί 

είχαν αρχίσει οι ψίθυροι στρατιωτικού πραξικοπήµατος, δικτατορίας κτλ – και είχαν πολλές και 

καλές πληροφορίες και οι δυο εκδότες. 

ΣΧ Βρήκα ένα τηλεγράφηµα της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα που ανέφερε µεταξύ των 

εφηµερίδων που µπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση υπέρ της λύσης Στεφανόπουλου ήταν τα 

“Νέα”, το “Βήµα” και η “Μακεδονία”. Και προσπαθώντας να βρω άκρη, γιατί διαπίστωσα ότι 

υπήρξε µια µετατόπιση- στο φύλλο βέβαια δεν φαίνεται τόσο πολύ- µου δηµιουργήθηκε η απορία 

αν αυτό έγινε πριν. Αν ήταν από αυτούς που προετοίµασαν την αλλαγή ή αν ήταν ένα τετελεσµένο 

και προσπαθώντας να συµβάλλει στο να υπάρξει σταθερότητα στη χώρα, γιατί είχαµε και 

διαδηλώσεις κλπ, είπε ότι ίσως καλύτερη επιλογή είναι να το πάµε λίγο πιο συντηρητικά. Αν 

δηλαδή συνέβαλε ο ίδιος να υπάρξει αυτή η αλλαγή του πρωθυπουργού – για να πω κοµψά την 

αποστασία. Υπάρχει η πληροφορία ότι στα µέσα Ιουλίου συνυπέγραψε µε Λαµπράκη, 

Παπαγεωργίου και µε βουλευτές της Ένωσης Κέντρου ένα περίφηµο πρωτόκολλο.… 
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ΑΚ Το αποκλείω παντελώς αυτό το ενδεχόµενο. Δεν µπορεί να έχει υπογράψει ο Βελλίδης 

πρωτόκολλο. Ήταν έξυπνος άνθρωπος και δεν έβαζε την υπογραφή του ποτέ σε πολιτικά έγγραφα. 

Ό,τι γινόταν, γινόταν µε τον λόγο τιµής και προφορικά. Άρα εγώ που έχω ζήσει πολύ κοντά στον 

Βελλίδη αρκετά χρόνια δεν µπορώ να πιστέψω ότι υπήρξε πρωτόκολλο γιατί δεν εµφανίστηκε 

πουθενά. Έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια, κάπου µπορούσε να εµφανιστεί [σ.σ. το 

πρωτόκολλο]. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό ο Βελλίδης. Ο Βελλίδης δεν ήταν επιχειρηµατίας µε την 

σύγχρονη έννοια του εκδότη. Ο Βελλίδης είχε την εφηµερίδα ως επάγγελµα. Ήταν και καλός 

δηµοσιογράφος. Δεν έγραφε, αλλά ήταν καλός δηµοσιογράφος. Στις επιλογές προσώπων σε 

ηγετικές θέσεις του συγκροτήµατος και στην κατευθυντήρια γραµµή των εφηµερίδων. Αδύνατον να 

έχει υπογράψει πρωτόκολλο. 

ΣΧ Αυτό [το Πρωτόκολλο] βγήκε στην Ελευθερία του Κόκα… 

ΑΚ Πέραν του ότι ο Κόκας είχε ανταγωνιστική εφηµερίδα, είχε αναµειχθεί ενεργά και είχε πάρει 

θέση υπέρ της αποστασίας. Η “Ελευθερία” ήταν µια πολύ σηµαντική εφηµερίδα και έχουν 

δουλέψει µεγάλοι δηµοσιογράφοι. Ο Κόκας βγήκε ανοιχτά και στήριξε την αποστασία από τον 

φόβο του πεζοδροµίου, όπως έλεγαν τότε, δηλαδή των µεγάλων διαδηλώσεων και κυρίως λόγω του 

κοµµουνιστικού κόµµατος, της αριστεράς δηλαδή. Ήταν νωπά ακόµα τα γεγονότα του εµφυλίου. 

Το κλίµα δεν ήταν καλό. Αλλά, άλλο ο Κόκας και άλλο ο Βελλίδης. 

ΣΧ Για τον Βελλίδη τι εκτιµάτε; Ότι στην ιστορία της αποστασίας, βλέποντας πως εξελίσσεται… 

ΑΚ Βλέποντας πως εξελίσσεται η κατάσταση και τι ενδεχοµένως να δηµιουργηθεί, γιατί είχαν 

πληροφορίες και για τη δικτατορία, προσπάθησαν να στηρίξουν την κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση 

µητσοτακική ουσιαστικά, γιατί αυτός ήταν ο πρωτεργάτης της αποστασίας, η οποία µπορούσε να 

δηµιουργήσει συνθήκες οµαλότητας στη χώρα. Αυτή είναι η προσωπική µου άποψη, γιατί έχω 

ζήσει τα γεγονότα και κοντά στον Βελλίδη. Τώρα αν υπήρχε κάτι άλλο από πίσω, ότι µπορεί να 

παίχτηκε ένα παιχνίδι µε συνεργασία µεταξύ Βελλίδη, Λαµπράκη και Κόκα, ενδεχοµένως 

γνωρίζοντας ότι προχωρεί, όπως και να έχει το πράγµα, το σχέδιο για τη δικτατορία των 

Αµερικανών, δεν µπορώ να το γνωρίζω ούτε να το υποθέσω. Ξέρω επίσης ότι ο Βελλίδης παρά το 

γεγονός ότι είχε προσκληθεί πολλές φορές από το state departmend των ΗΠΑ για να τις επισκεφθεί 

δεν πήγε ποτέ. Δεν ήταν «φιλοαµερικανός». Ούτε στήριζε πολύ, ήταν περισσότερο προς την 

Ευρώπη. 

ΣΧ Βλέποντας άρθρα, πάντως, εγώ είχα την αίσθηση ότι θαύµαζε τους Αµερικανούς ως προς το 

φιλελεύθερο σύστηµα διακυβέρνησης. Δηλαδή, ας πούµε τον Κένεντι… 
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ΑΚ Καλά τον Κένεντι τον θαύµαζαν όλοι. Εµείς σήµερα στην Ελλάδα και στην περίοδο της κρίσης 

που διερχόµαστε θαυµάζαµε τον Οµπάµα. Όχι µόνο γιατί ήταν ο πρώτος έγχρωµος πρόεδρος των 

ΗΠΑ αλλά γιατί πιστεύαµε ότι ενδεχοµένως ο Οµπάµα θα κατόρθωνε ξεπερνώντας το αµερικανικό 

κατεστηµένο να δηµιουργήσει κάποιες άλλες συνθήκες παγκοσµίως. 

ΣΧ Ο Βελλίδης είχε πληροφορίες από µυστικές υπηρεσίες; 

ΑΚ Βέβαια είχε. Ο Βελλίδης είναι αυτός που ειδοποίησε το ’74 τον Μακάριο ότι η Χούντα 

ετοιµάζει τη δολοφονία του. Ο Βελλίδης ήταν αυτός που του είπε «φύγε γρήγορα γιατί ο Ιωαννίδης 

θέλει να σε σκοτώσει». Είχε πληροφορίες. Από πού τις είχε αυτές τις πληροφορίες τώρα; Τις είχε 

από µυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ; Από το εσωτερικό της Χούντας; Πάντως είχε πληροφορίες. 

Τηλεφώνησε τον Μακάριο, από τη Γενεύη όπου ήταν. 

ΣΧ Γενικά ήταν ένας άνθρωπος που συζητούσε τέτοιες καυτές υποθέσεις; 

ΑΚ Είχα µια πολύ καλή συνεργασία και σχέση µε τον Βελλίδη. Μου έλεγε ο Βελλίδης, ας πούµε, 

«θα παρακολουθείς κυρίως το χρηµατιστήριο το αµερικανικό και θα βλέπεις όταν 

ανεβοκατεβαίνουν οι µετοχές από ποιες εταιρίες είναι. Αν είναι πολεµικές εταιρίες, άλλες µεγάλες 

εταιρίες… τότε θα ξέρεις ότι θα υπάρξει κάπου κρίση, για να είσαι προετοιµασµένος για τους 

ανταγωνιστές µας». Θέλω να σου πω για την κατάρτιση του Βελλίδης ως δηµοσιογράφου και που 

καθοδηγούσε τους διευθυντές του και τους συνεργάτες του…. 

ΣΧ Έβλεπε τα πράγµατα ως ένα συνολικό σύστηµα. Ότι δεν ήταν µόνο η Ελλάδα, κυρίως οι 

εξελίξεις έρχονται από έξω… 

ΑΚ Από έξω πληροφορίες, από µέσα, από τους τραπεζίτες, από τους µεγαλοβιοµηχάνους… Είχε 

καλές σχέσεις µε πολλούς µεγαλοβιοµήχανους, µε τον Μποδοσάκη… 

ΣΧ Αυτές οι καλές σχέσεις µε τους οικονοµικούς παράγοντες της εποχής… 

ΑΚ Ο Βελλίδης δεν είχε άλλη επιχείρηση, όπως έχει τώρα ο Μπόµπολας µε τα τεχνικά έργα, ο 

Κόκκαλης κτλ Ο Βελλίδης ήταν αποκλειστικά εκδότης. Τα χρήµατα έβγαιναν από τις εφηµερίδες. 

ΣΧ Χρησιµοποιούσε την εφηµερίδα για να ασκήσει πίεση; 

ΑΚ Βέβαια. 

ΣΧ Προς όφελος της εφηµερίδας; Των φίλων του; 

ΑΚ Των φίλων του… Ε, πρόσεχε και αυτό το πράγµα. Με τους µεγάλους αυτούς, τον Μποδοσάκη, 

τον Ανδρεάδη που είχε τότε την Εµπορική Τράπεζα ( είχε συνεργαστεί µε την Χούντα και τον είχε 
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διώξει µετά ο Καραµανλής). Στήριζε αυτούς και δια της εφηµερίδας, όχι όµως µε τίποτα αρθράκια 

όπως γίνεται σήµερα. Στήριζε γενικότερα. Ασκούσε µεγάλη επιρροή. Εδώ στη Β. Ελλάδα και µε 

την υπόθεση του Σοφοκλή Βενιζέλου και µε την κυβέρνηση είχε κατορθώσει να προωθούνται 

άτοµα που είναι φίλοι της εφηµερίδας και του Βελλίδη σε κρατικές θέσεις, κυρίως υπουργοί, για να 

µπορεί να ασκεί πολιτική. 

ΣΧ Αυτό [συνέβαινε] όταν ήταν φιλελεύθερες ή κεντρώες κυβερνήσεις, αλλά είχαµε και 

διαστήµατα όπου ήταν ο Παπάγος, ο Καραµανλής… 

ΑΚ Τότε δεν ήταν ούτε µε τον Παπάγο ούτε µε τον Καραµανλή. Ήταν µε τον Σ. Βενιζέλο, τον 

Στεφανόπουλο κτλ. 

ΣΧ Επειδή αυτή την περίοδο Παπάγου – Καραµανλή ασκούσε έντονη κριτική και, κοιτώντας τα 

πρωτοσέλιδα ένα προς ένα, σπανίως έµπαινε πρώτο θέµα κυβερνητικό… Πάντα έµπαιναν οι 

δηλώσεις του Βενιζέλου κατά της κυβέρνησης. Προφανώς δεν ήταν ευθεία η κριτική της 

εφηµερίδας, αλλά µέσω του αρχηγού της αντιπολίτευσης. Αλλά είχε αντίκτυπο, γιατί  προφανώς 

δεν περνούσε ο λόγος του. 

ΑΚ Εκείνη την περίοδο η Μακεδονία ήταν σαφώς αντίθετη από την πολιτική εξουσία. Ήταν 

αντικυβερνητική. Ήταν µε τον Βενιζέλο. Η Μακεδονία τότε θεωρούνταν αριστερή εφηµερίδα. Οι 

άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη και την επαρχεία την αγόραζαν κρυφά για να µην χαρακτηριστούν από 

την αστυνοµία. 

ΣΧ Κάποια στιγµή αναφέρει ο Χριστοδούλου στο βιβλίο που έχει κάνει µε τον οδηγό του για το 

περιστατικό που δεν έβγαζαν τα φύλλα οι εφηµεριδοπώλες. 

ΑΚ Γινόταν ένας πόλεµος τότε µεταξύ της κυβέρνησης και του Βελλίδη και της Μακεδονίας. Τότε 

µε δικά του αυτοκίνητα µετέφερε τα φύλλα ο Βελλίδης, αλλά στην επαρχία έκρυβαν οι 

εφηµεριδοπώλες τα φύλλα δεν τα έδιναν. 

ΣΧ Επειδή ακριβώς ήταν σκληρός στην κριτική του, η κυβέρνηση έκοψε τις διαφηµίσεις; 

ΑΚ Έκοβε. Έκοβε. Δεν είχε την οικονοµική στήριξη από αυτούς. Μη νοµίζεις ότι  ο Βελλίδης είχε 

τα χρήµατα που είχαν σήµερα ο Λαµπράκης και οι υπόλοιποι, δεν ήταν κανάς υπερπλούσιος. 

ΣΧ Την περίοδο Πλαστήρα – Βενιζέλου – Παπανδρέου είχε διαφηµίσεις; 

Είχε βέβαια. Με διαφηµίσεις και µε δάνεια από τράπεζες. Έπαιρνε πιο εύκολα δάνεια. ΑΚ Και είχε 

και καταχωρήσεις από τους κρατικούς φορείς. ΔΕΗ, ΟΤΕ άλλες κρατικές επιχειρήσεις. Εργοστάσια 

ζάχαρης. Τράπεζες, κυρίως Αγροτική, Εµπορική. Ήταν κρατικές τότε και έδιναν δάνεια. 
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ΣΧ Όταν ξεκινήσατε εσείς στην εφηµερίδα µε τη δολοφονία Λαµπράκη, σας έδωσε γραµµή ο 

Βελλίδης πώς να παίξετε το θέµα; 

ΑΚ Όχι ακριβώς έτσι. Αλλά ήµασταν ενταγµένοι µέσα σε µια στρατηγική πολιτική της εφηµερίδας 

στήριξης των δηµοκρατικών δυνάµεων. Και το γεγονός αυτό το καλύψαµε τότε (είχαµε έναν 

καταπληκτικό συντάκτη στο δικαστικό, τον Θανάση Βαβίτσα, έφυγε στη χούντα και πήγε 

Αυστραλία) µε απόλυτη ελευθερία στο τι θα γράφαµε. Η “Θεσσαλονίκη” ήταν πιο αριστερά. Το ’74 

και µετά η “Μακεδονία” µετακινήθηκε προς τον Καραµανλή. Και η “Θεσσαλονίκη” έµεινε στον 

Παπανδρέου. 

ΣΧ Ας γυρίσουµε ξανά στην περίοδο της αποστασίας… 

ΑΚ Εκείνη την περίοδο η Μακεδονία ήταν ήξεις αφήξεις. Προσπάθησαν µε τον Λαµπράκη να 

στηρίξουν την κυβέρνηση Στεφανόπουλου αλλά δεν το κατόρθωσαν. Με τις πυρκαγιές 

εφηµερίδων…. 

ΣΧ Είναι γεγονός ότι έκαιγαν και τη “Μακεδονία”; 

ΑΚ Βέβαια. Όχι βέβαια στην έκταση της Αθήνας µε το “Βήµα” και τα “Νέα” αλλά έκαναν 

διαµαρτυρίες µπροστά στη “Μακεδονία” στην Τσιµισκή και φώναζαν «Βελλίδη συµµορφώσου». 

ΣΧ Υπήρχε διαφορετική γραµµή µεταξύ “Θεσσαλονίκης” και “Μακεδονίας” για το συγκεκριµένο; 

ΑΚ Βέβαια και υπήρχε. Η Θεσσαλονίκη ήταν πιο αριστερά και στήριζε περισσότερο την 

αντιπολίτευση. 

ΣΧ Την περίοδο της αποστασίας η “Θεσσαλονίκη” ήταν µε τον Παπανδρέου; 

ΑΚ Ναι και γιατί τότε ο Γιάννης Ιωαννίδης, που ήταν διευθυντής της εφηµερίδας µέχρι και πριν τη 

δικτατορία, είχε συγκρουστεί µε τον Βελλίδη για τη στήριξη του υποψήφιου δηµάρχου και την 

πολιτική γραµµή της “Θεσσαλονίκης”. Ο Κώστας Τσίρος ήταν τότε υποψήφιος δήµαρχος που ήταν 

εναντίον των αποστατών και τον στήριζε ο Ιωαννίδης, αλλά ο Βελλίδης δεν ήθελε γιατί στήριζε τον 

άλλον τον Κρητικό, τον Παπαηλιάκη. Και µε τη βοήθεια της “Θεσσαλονίκης” βγήκε ο Τσίρος. 

ΣΧ Είχαν καυγαδίσει για αυτό το θέµα; 

ΑΚ Ο Ιωαννίδης ήθελε να παραµείνει στον αριστερό χώρο ενώ ο Βελλίδης έλεγε ότι έπρεπε να την 

«µαζέψουµε» λίγο να µην είναι τόσο ακραία εναντίον της αποστασίας. Η “Μακεδονία” 

προσπαθούσε όσο µπορούσε να στηρίξει και την αποστασία και έτσι έφυγε ο Ιωαννίδης και 

ανέλαβε για λίγο το ’65 ο… δεν µπορώ να θυµηθώ το όνοµα του… και µετά ήρθε ο Γιώργος ο 

Μπέρτσος, που κάλυπτε την υπόθεση Λαµπράκη µαζί µε τον Βούλτεψη της “Αυγής”. 
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ΣΧ Ο Βελλίδης ανέλαβε την εφηµερίδα όταν είχαµε ισπανικό εµφύλιο. Η εφηµερίδα είχε ειδήσεις 

από τα πρακτορεία. Στη συνέχεια είχαµε την κατοχή, τον δικό µας εµφύλιο… 

ΑΚ Ήταν αντικοµουνιστής, αλλά δεν το περνούσε στην εφηµερίδα. 

ΣΧ … πόσο τον είχαν επηρρεάσει όλα αυτά; Φοβόταν µήπως έχουµε πάλι µια κατάσταση 

[εµφύλιας] σύγκρουσης,  και το πήγε πιο συντηρητικά µετά; Έβλεπε ότι τα πράγµατα µπορεί να 

ξεφύγουν από τον έλεγχο την περίοδο της αποστασίας; 

ΑΚ Δεν µπορώ να στο επιβεβαιώσω γιατί νοµίζω ο Βελλίδης είχε ήδη αρχίσει να 

συντηρητικοποιείται ο ίδιος. Είχε γενικότερα έναν φόβο, αλλά δεν πιστεύω – δεν το έχω συζητήσει 

ποτέ – να φοβόταν ότι θα είχαµε τρίτο γύρο µε τους κοµµουνιστές. Περισσότερο ήταν η επιρροή 

πάνω στον Βελλίδη οικονοµικών παραγόντων, κυρίως Εβραίων. Γιατί είχε πολύ µεγάλη σχέση µε 

το εβραϊκό στοιχείο, και εδώ και στο εξωτερικό. 

ΣΧ Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα να µου πείτε τι σχέσεις είχε µε το εβραϊκό στοιχείο 

και πως µπορεί να τον επηρέασαν; 

ΑΚ Αρχικά είχε συνεργάτες Εβραίους. Προµηθευόταν χαρτί από εβραϊκό οίκο εισαγωγής [σ.σ. 

εννοεί τον Τζακ Άντζελ]. Και είχε καλές σχέσεις µε Εβραίους στο εξωτερικό. Όπως επίσης είχε 

πολύ καλές σχέσεις µε µεγάλους οικονοµικούς παράγοντες όπως ο Ανδρεάδης, ο Μποδοσάκης, οι 

οποίοι ήταν συντηρητικοί άνθρωποι και είχαν σχέσεις µε ευρωπαϊκές τράπεζες, που έλεγχαν οι 

Εβραίοι, και τη Βρετανία. Από εκεί προέκυψε και η σχέση που είχε µε το βασιλικό οίκο. 

ΣΧ Μέσω των επιχειρηµατιών; Μέσω της Αγγλίας; 

ΑΚ Μέσω της Αγγλίας, της Δανίας. Όταν έπαθε µια καρδιακή προσβολή ο Βελλίδης στη Δανία, 

στην Κοπεγχάγη, αυτοί που έσπευσαν να τον βοηθήσουν ήταν η βασιλική οικογένεια. Γιατί η Άννα-

Μαρία ήταν από εκεί. Παρενέβη και ο βασιλικός οίκος της Ελλάδας. 

ΣΧ Πριν από αυτό [το συµβάν], ποια ήταν η σχέση του µε τη βασιλική οικογένεια; 

ΑΚ Δεν ήταν όσο στενή ήταν η σχέση του Λαµπράκη και των άλλων, αλλά είχε σχέσεις µέσω των 

µεγάλων επιχειρηµατιών. Ήταν το κατεστηµένο της Ελλάδας, τότε, που ήταν γύρω από τον 

βασιλικό οίκο. 

ΣΧ Δεν µπορούσες να είσαι δηλαδή στην ελίτ των δυνατών χωρίς να έχεις σχέσεις µε τους 

βασιλείς; 

ΑΚ Δεν γινόταν. 
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ΣΧ Και ο Σοφοκλής Βενιζέλος είχε καλές σχέσεις µε την βασιλική οικογένεια; 

ΑΚ Πάρα πολύ καλές σχέσεις. Όπως και ο Μητσοτάκης. 

ΣΧ Σας είπα για τους Εβραίους, γιατί και ο οδηγός [στο βιβλίο του Χριστοδούλου] και οι 

συνεργάτες του [στις συνεντεύξεις προς εµένα] είπαν ότι βοήθησε µεν να σωθούν πολλοί αλλά 

άφησαν να εννοηθεί ότι το έκανε επί πληρωµή… Ναι µεν είχε φίλους αλλά είχε και ανταλλάγµατα. 

Επίσης Βόδενας είπε ότι ο Βελλίδης είχε καταθέσει στη δίκη του Μέρτεν ως µάρτυρας 

υπεράσπισης – κάτι το οποίο δεν έχω διασταυρώσει ακόµα, περιµένω τα αρχεία… 

ΑΚ Αυτό ούτε εγώ µπορώ να στο επιβεβαιώσω. Δεν νοµίζω να έχει συµβεί κάτι τέτοιο. Αν είναι 

δυνατόν. Δεν ζει και κανένας τώρα να το µάθεις. Καλά αυτό κουτσοµπολιό τζάµπα και βερεσέ 

είναι… Δεν είχε σχέσεις µε τους Γερµανούς. 

ΣΧ Να σας πω τώρα δυο στοιχεία που ανακάλυψα ψάχνοντας, µε χαρτιά αυτά… Το ’34 αρχίζει µια 

αλληλογραφία του Βελλίδη µε το γερµανικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη. Ζητούσε έκπτωση για να 

αγοράσει µια µηχανή και προσέφερε σαν αντάλλαγµα να αλλάξει την γραµµή προς το πιο 

φιλογεργµανικό και να δηµοσιεύσει σε συνέχειες βιβλίο του Χίτλερ. Αυτό διακόπηκε, και δεν 

βρήκα συνέχεια της αλληλογραφίας.… 

ΑΚ Τα πιεστήρια του Βελλίδη, και το πρώτο και το δεύτερο, ήταν γερµανικής κατασκευής γιατί δεν 

είχε κανείς άλλος. Η Αγγλία είχε µέσω Αµερικής και δεν µπορούσε. 

ΣΧ Ήταν η ίδια εταιρία σταθερά; 

ΑΚ Ναι από την ίδια τα έπαιρνε. Το πρώτο, όταν ήµασταν στην Τσιµισκή, και µετά όταν πήγαµε 

στη Μοναστηρίου, ήταν γερµανικά τα πιεστήρια. Οι Γερµανοί είχαν την καλύτερη ποιότητα. Δεν το 

ξέρω αυτό µε την αλληλογραφία, αλλά πιστεύω ότι έγινε γιατί κάθε επιχειρηµατίας θα 

προσπαθούσε να πάρει και µε καλύτερους όρους τα πιεστήρια και άλλα µηχανήµατα από τη 

Γερµανία και κάποια ανταλλάγµατα θα τα έδινε. 

ΣΧ Ένα δεύτερο που διαπίστωσα στην πορεία είναι ότι την άνοιξη του ’41 έκλεισε η εφηµερίδα και 

το φθινόπωρο του ’41 σε ΦΕΚ εµφανίζεται ο Βελλίδης µέτοχος µαζί µε τον Καστρινό και άλλους 

να κάνουν εταιρία εισαγωγής χαρτιού στην Αθήνα. Εγώ δεν µπορώ να βάλω όλα τα κοµµάτια του 

παζλ… Αλλά ένας άνθρωπος που του κλείνουν την εφηµερίδα γιατί ήταν φιλοβρετανική, 

κατεβαίνει στην Αθήνα και ανοίγει εταιρία εισαγωγής χαρτιού, σπάζοντας το µονοπώλιο που 

υπήρχε… Πως ένας άνθρωπος που του κλείνουν την εφηµερίδα είχε τις άκρες να ανοίξει εταιρία 

στην κατεχόµενη Αθήνα; 
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ΑΚ Ένας Χριστοδουλόπουλος νοµίζω την είχε και µπήκαν µέτοχοι ο Άντζελ, ο Καστρινός. Ο 

Άντζελ αν και δεν φαίνεται, αυτός είναι από πίσω. Ο Καστρινός και ο Βελλίδης ήταν άσχετοι. Ο 

Άντζελ ήταν αυτός που είχε τις διασυνδέσεις µε τα µέγαλα εργοστάσια παραγωγής χάρτου, στη 

Φινλανδία. Γιατί να µην δεν το κάνει; Σαν επιχείρηση πλέον. Ήξερε από χαρτιά, από εφηµερίδες. 

ΣΧ Δηλαδή λέτε ότι µπορεί να τους έβαλε µπροστά ο Άντζελ, γιατί ως Εβραίος δεν θα µπορούσε; 

ΑΚ Βέβαια. Ο Άντζελ δεν ήταν εδώ. Ήταν στο εξωτερικό. Τυπικά ήταν και οι δυο. Τα γνωρίζω 

αυτά. Επίσης επιχείρησε να βγάλει εφηµερίδα και στην Αθήνα ο Βελλίδης. 

ΣΧ Αυτό πότε; 

ΑΚ Γύρω στο ’65, στην αποστασία, αλλά δεν βγήκε. Έκανε κάποιες κινήσεις αλλά προφανώς – 

εικάζω γιατί δεν το ξέρω – για να µην προχώρησε η δουλειά µε τον Βελλίδη, πρέπει να έγινε 

συµφωνία µε τον Λαµπράκη. 

ΣΧ Εκεί γύρω στο ’65 το φθινόπωρο επί Στεφανόπουλου έχει ξεκινήσει ένας “καυγάς” µε τον 

Λαµπράκη  γιατί ήθελε να έρχονται τα αεροπορικά δροµολόγια πιο νωρίς. Τα κατάφερε ο 

Λαµπράκης; 

ΑΚ Δεν τα κατάφερε τότε ο Λαµπράκης. Πολύ αργότερα τα κατάφερε. 

ΣΧ Ο Βελλίδης αν και δεν ήταν πρόεδρος στην Ένωση Εκδοτών Περιφερειακού Τύπου φαντάζοµαι 

κινούσε τα νήµατα, γιατί µέσω της Ένωσης έγιναν κάποια διαβήµατα στην κυβέρνηση για το θέµα 

αυτό… 

ΑΚ Ο Βελλίδης δεν ανήκε σε καµία ένωση. Και τότε ζούσε και ο Λεβαντής του Βορρά και ο 

Κούσκουρας της απογευµατινής εφηµερίδας και ο Ρίζος του Φωτός και ο Βελλίδης ήταν αυτός που 

δεν ήθελε Ένωση Εκδοτών Βορείου Ελλάδος και δεν έγινε και ποτέ. 

ΣΧ Πως και δεν ήθελε; Γιατί φαντάζοµαι αν υπήρχε θα ήταν πρόεδρος και θα κινούσε τα νήµατα 

από πίσω… 

ΑΚ Δεν ήθελε. Ήθελε να είναι αυτός ο ισχυρός. Και ο Λεβαντής παρά το γεγονός ότι ήταν και 

πολιτικός – είχε γίνει και υπουργός – δεν είχε τη δύναµη του Βελλίδη. 

ΣΧΜε τους υπουργούς Β. Ελλάδος τι σχέσεις είχε; 

ΑΚ Είχε καλές σχέσεις. Είχε καλές σχέσεις και µε αυτόν που πέθανε πρόσφατα. Ο φλωρινιώτης. 

Δεν θυµάµαι το όνοµα του τώρα. Ο Βελλίδης είχε κυρίως καλές σχέσεις µε το πολιτικό και 

οικονοµικό κατεστηµένο της Αθήνας. 
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ΣΧ Πότε µετακόµισε στην Αθήνα; 

ΑΚΣτην Αθήνα είχε σπίτι στην Κηφισιά και τα γραφεία της Μακεδονίας ήταν στην πλατεία 

Συντάγµατος. Εκεί ήταν τα γραφεία µονίµως. Αν πήγαινες εκεί θα περνούσε κάθε µέρα ένας 

υπουργός της κυβέρνησης. Είχε σχέσεις. Ακόµα και µε της δεξιάς. 

ΣΧ Την περίοδο της Χούντας πως ήταν τα πράγµατα; Διαφηµίσεις, λογοκρισία… 

ΑΚ Ήταν πολύ µεγάλο το πρόβληµα και της “Μακεδονίας” και της “Θεσσαλονίκης”. Γιατί µε τη 

Χούντα δεν είχε καλές σχέσεις. Είχε στηρίξει και το βασιλικό πραξικόπηµα το ’67. Είχε κάποιους 

φίλους, αλλά δεν είχε καλές σχέσεις µε την Χούντα. Την µεγαλύτερη περίοδο την περνούσε στο 

εξωτερικό. Πολλές φορές έχουµε κρυφτεί µαζί µε τον Βελλίδη- γιατί εµείς στη “Θεσσαλονίκη” την 

πολεµήσαµε όσο µπορούσαµε τη Χούντα. Είχαµε γράψει κάποτε κάποιες πληροφορίες από το 

Παρίσι και το Λονδίνο κατά της Χούντας και κρυφτήκαµε δυο µέρες σε µια κλινική ως άρρωστοι 

για να µην µας πιάσει το αυτόφωρο. 

ΣΧ Πως στήριξε το πραξικόπηµα του βασιλιά; 

ΑΚ Δεν το στήριξε αλλά ήταν µέσα σε αυτούς που ήθελαν µε το πραξικόπηµα του βασιλιά να πέσει 

η δικτατορία. Αλλά απέτυχαν. 

ΣΧ Η προηγούµενη κατάσταση που περνούσαν από τα γραφεία υπουργοί, συνεχίστηκε και την 

περίοδο της Χούντας; 

ΑΚ Όχι, καθόλου. Τον ζόρισε πολύ η Χούντα. Είχαµε έναν συνταγµατάρχη, Σπύρος Βλάχος, ο 

οποίος ήταν στα γραφεία της Μακεδονίας και έκανε λογοκρισία, πριν γίνει το γραφείο λογοκρισίας 

στο υπουργείο [Βορείου Ελλάδος] και έλεγε όλες τις ειδήσεις που γράφονταν. Ύστερα στέλναµε τα 

κείµενα στο υπουργείο για να τα ελέγξουν και περιµέναµε να µας τα στείλουν πίσω για να τα 

εκδώσουµε. Ο Νίκος Μέρτζος, που ήταν τότε στον “Ελληνικό Βορρά” και µέλος της 

συµβουλευτικής, είχε βγάλει µια φιλοχουντική εφηµερίδα το απόγευµα για να πολεµήσει τη 

“Θεσσαλονίκη”. Το αποτέλεσµα ήταν ότι σταµατούσαν τα αυτοκίνητα της “Θεσσαλονίκης” και δεν 

µπορούσε να κυκλοφορήσει η εφηµερίδα. Και φυσικά µας κυνηγούσαν και εδώ µέσα. Με 

καθυστέρηση µεγάλη τότε, µε τον µακαρίτη τον Τάκη Μαλέογλου, ο οποίος ήταν διευθυντής του 

γραφείου λογοκρισίας στο υπουργείο. Στέλναµε τα τυπογραφικά και αφού τα έλεγχαν είχαν την 

απαίτηση να στέλνουµε και πρόχειρη διόρθωση όλης της σελίδας, παρά το γεγονός ότι ήταν ο 

Βλάχος στα γραφεία. Αυτός ήταν τον πρώτο καιρό στα γραφεία της εφηµερίδας µετά συνελήφθη 

από τη Χούντα και αποτάχθηκε. 
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ΣΧ Θυµάστε κανένα παράδειγµα για το πώς προσπαθούσατε να παρακάµψετε τη λογοκρισία και να 

περάσετε τα µηνύµατα σας κατά της Χούντας; 

ΑΚ Φυσικά. Στους τίτλους στους οποίους βάζαµε. Πληροφορίες από το εξωτερικό πάρα πολλές, 

κυρίως από το Ρόιτερς και το Ασ.Πρες που ήταν αντιχουντικές. Μια φορά µας κυνήγησαν πολύ. 

Όταν είχε βγει ο Μακαρέζος – υπουργός συντονισµού τότε - και είπε ότι η Ελλάδα οικονοµικά πάει 

καλά. Τότε είχα τη φαεινή ιδέα να πάρω 3-4 ξένες εφηµερίδες, τους αγγλικούς Times, Guardian, 

Liberation, Monde και τη Republica οι οποίες είχαν κάνει µετά τις δηλώσεις Μακαρέζου 

αφιερώµατα που έλεγαν ότι δεν πάει καθόλου καλά οικονοµικά η Ελλάδα και ότι είναι σε άσχηµη 

κατάσταση και αποµονωµένη από τους οικονοµικούς παράγοντες του εξωτερικού, τις τράπεζες και 

τα κράτη. Είπαµε και εµείς ότι θα κάναµε αφιέρωµα και κάναµε µεταφράσεις 4-5 σελίδες. Τότε 

πήγαµε στο δικαστήριο. Κατασχέθηκαν τα φύλλα όπως έγινε και µε την επιστολή Καραµανλή, 

αλλά όχι στη Θεσσαλονίκη. Πήγαν οι αστυνοµικοί στα πρακτορεία των εφηµερίδων στις πόλεις της 

Β. Ελλάδας και απαγόρευσαν την κυκλοφορία. Τότε είχαµε κρυφτεί µε τον Βελλίδη να µην µας 

πιάσει το 24ωρο του αυτοφώρου. 

ΣΧ Είπατε ότι ταξίδευε πολύ στο εξωτερικό τότε. Είχε επαφή µε τον Καραµανλή ή τον βασιλιά; 

ΑΚ Με τη δικτατορία ο Παναγιώτης Λαµπρίας, ένας δηµοσιογράφος στην Αθήνα, ήταν διευθυντής 

της εφηµερίδας “Μεσηµβρινή” και όταν έκλεισε, έφυγε και πήγε στο Λονδίνο. Αυτός ήταν 

προσωπικός φίλος του Καραµανλή και πήγαινε από το Λονδίνο στο Παρίσι και τον έβλεπε. Ήταν 

και προσωπικός φίλος του Βελλίδη. Έγραφε και στη “Μακεδονία” µε το ψευδώνυµο Κωστής, από 

το Λονδίνο. Πήγα και εγώ 2-3 φορές στο Λονδίνο. Ο Βελλίδης είχε πληροφορίες και από το 

περιβάλλον του Καραµανλή λόγω του Λαµπρία αλλά και από τον ίδιο τον Λαµπρία ο οποίος 

δούλευε στο BBC, γιατί τον βοήθησαν οι Άγγλοι και του έδινε πληροφορίες. Πήγαινε από το 

Λονδίνο στη Γενεύη ή στο Παρίσι και ήταν συνδετικός κρίκος µεταξύ Βελλίδη και Καραµανλή. 

ΣΧ Τότε πείθεται ο Βελλίδης ότι η λύση για τη σταθερότητα είναι ο Καραµανλής; 

ΑΚ Ναι και γι’ αυτό τον στήριξε. 

ΣΧ Οι σχέσεις του µε τον Ανδρέα Παπανδρέου ποιες ήταν; 

ΑΚ Ο ίδιος ο Βελλίδης δεν είχε σχέσεις µε τον Αν. Παπανδρέου. Θεωρούσε ότι είναι τσαρλατάνος 

και απατεώνας πολιτικά. 

ΣΧ Τον Γεώργιο Παπανδρέου τον εκτιµούσε; 
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ΑΚ Ήταν φίλοι. Τον συναντούσε στην Αθήνα, έτρωγαν µαζί. Αλλά µε τον Ανδρέα δεν είχε καθόλου 

σχέσεις. 

ΣΧ Τον Ανδρέα τον θεωρούσε ανατρεπτικό στοιχείο; 

ΑΚ Μπορεί να µην τον εµπιστευόταν γιατί ήταν Αµερικανός. Και σου λέει µε τον πράκτορα θα 

ασχολούµαι; Αυτά µου τα έλεγε. 

ΣΧ Είπατε ότι είχε καλές σχέσεις µε τη Βρετανία… 

ΑΚ Δεν ξέρω τι σχέσεις µπορεί να είχε, αλλά ξέρω ότι ήταν περισσότερη µε τη βρετανική άποψη 

παρά µε τους Γερµανούς πολιτικά. 

ΣΧ Μερικοί έχουν αφήσει υπονοούµενα ότι µπορεί να είχε πάρε-δώσε µε τους Άγγλους… 

ΑΚ Δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν είχε συµπάθεια µε τους Αµερικανούς και γι’αυτό δεν 

πήγε ποτέ στην Αµερική. Δεν ξέρω για ποιον λόγο. 

ΣΧ Ίσως λόγω Σεπτεµβριανών και Κύπρου; 

ΑΚ Από πριν δεν είχε καλές σχέσεις µε τους Αµερικανούς. Τώρα αν αυτό ήταν κάλυµµα τι να σου 

πω. 

ΣΧ Η “Μακεδονία” έδινε έµφαση στα εθνικά θέµατα και µε τον εµφύλιο υπήρχε η ανησυχία αν θα 

υπάρξουν αλλαγές στα σύνορα… Ο αντικοµουνισµός του είχε σχέση και µε αυτά τα ζητήµατα; 

ΑΚ Δεν το γνωρίζω αυτό. Ότι ήταν αντικοµουνιστής ήταν. Δεν ανοιγόταν και πολύ εύκολα ο 

Βελλίδης για να µπεις σε τέτοιες λεπτοµέρειες αλλά φοβόταν τον κοµµουνισµό και την 

κοµουνιστική απειλή. 

ΣΧ Με τον Διγενή Γρίβα είχε σχέση; Γιατί και ο Σοφοκλής Βενιζέλος έκανε σύµπραξη µαζί του 

παρουσιάζοντας τον σαν λύση… 

ΑΚ Δεν ξέρω να είχε σχέσεις µε τον Γρίβα και δεν θυµάµαι ποτέ να συζητήσει για τον Γρίβα. 

ΑΚ Στην εφηµερίδα κάνατε συζητήσεις για τα πολιτικά; Έκανε κρίσεις στα γραφεία µέσα; 

Ναι βέβαια. Μιλούσαµε για την πολιτική κατάσταση για τους πολιτικούς. 

ΣΧ Για ποιους δεν είχε καλή γνώµη; Να σας πει πχ ότι αυτόν τον πολεµάµε… 

ΑΚ Δεν είχε καλή άποψη για τον Αν. Παπανδρέου και το είχε πει επανειληµµένα όχι µόνο σε µένα 

αλλά σε όλο τον κόσµο. Φοβόταν ότι θα δηµιουργήσει πρόβληµα στην Ελλάδα. Τον θεωρούσε 

άνθρωπο τον Αµερικανών. Μου το είχε πει επειδή είχα σχέσεις µε τον Αν. Παπανδρέου και είχα 
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κατέβει βουλευτής το ’74 µε τον Παπανδρέου και δεν του το είχα πει. Με πήρε και µου είπε «τι 

έκπληξη ήταν αυτή; Τι διάολο µε τους πράκτορες θα πάµε;» 

ΣΧ Δηµιούργησε αυτό πρόβληµα στη µεταξύ σας σχέση; 

ΑΚ Στην αρχή. Μετά το ξεπέρασε. Μου έλεγε «καλά ρε. Εντάξει. Πήγαινε την εφηµερίδα στον 

Παπανδρέου». Τον συνέφερε κιόλας. Όταν καθίσαµε και κάναµε µια ανάλυση της οικονοµικο-

πολιτικής κατάστασης µου λέει «εντάξει θα πιάσω και αυτόν τον αριστερό χώρο µε σένα στη 

“Θεσσαλονίκη” αλλά… όχι πολύ µεγάλη προβολή, και οι σχέσεις σου µε τον Παπανδρέου να είναι 

πλάγιες. Μην πω ότι είσαι και εσύ πράκτορας των Αµερικανών». 

ΣΧ Οι τοπικοί εδώ υποψήφιοι βουλευτές ή δήµαρχοι πήγαιναν να δώσουν τα διαπιστευτήρια στον 

Βελλίδη; 

ΑΚ Βέβαια όλοι οι υποψήφιοι, βουλευτές, υπουργοί, δήµαρχοι. Και όχι µόνο από Θεσσαλονίκη. 

Από Καβάλα, Δράµα, Κοζάνη όλοι έρχονταν στον Βελλίδη. Όταν ήταν στη Θεσσαλονίκη ο 

Βελλίδης έρχονταν όλοι γραµµή σε αυτόν. 

ΣΧ Επειδή στις µέσα σελίδες υπήρχαν διαφηµίσεις υποψηφίων – κατά πλειοψηφία των Κεντρώων 

– πλήρωναν για να µπουν; 

ΑΚ Πολλοί πλήρωναν - και Κεντρώοι και µη – αλλά επειδή είχε πολλούς Κεντρώους φίλους τους 

έβαζε δωρεάν. 

ΣΧ Ο Βελλίδης στήριζε χρηµατικά το κόµµα των Φιλελευθέρων; 

ΑΚ Δεν νοµίζω. 

ΣΧ Κάπου είχε γραφτεί ότι πλήρωνε το νοίκι για τη λέσχη Φιλελευθέρων εδώ… 

ΑΚ Ε αυτό µπορεί να γινόταν. Σιγά.  Αυτά που έπαιρνε σε διαφηµίσεις, δάνεια κτλ ήταν 

περισσότερα από αυτά που έδινε. Τώρα το να δίνει και ένα νοίκι των Φιλελευθέρων…. σιγά. 

ΣΧ Αυτό που είχε ισχυριστεί και ο Βόδονας, ότι για τον ρόλο Βελλίδη στην ίδρυση της Ένωσης 

Κέντρου, έχει βάση; 

ΑΚ Ναι. Έπαιξε πολύ σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία της Ένωσης Κέντρου από τον καιρό του 

Παπανδρέου. 

ΣΧ Ο πολιτικός του µέντορας ήταν ο Σοφοκλής Βενιζέλος; 

ΑΚ Ναι ήταν πολύ συνδεδεµένος µε την οικογένεια του Σοφοκλή Βενιζέλου. 
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ΣΧ Στο ότι έγινε πιο συντηρητικός παίζει ρόλο και το γεγονός ότι τότε είχε πεθάνει ο Σοφοκλής 

Βενιζέλος; 

ΑΚ Ο Σ. Βενιζέλος είχε πεθάνει. Μόνο ο Μητσοτάκης ήταν από τον πολύ στενό κύκλο αυτό. Με 

τον Γεώργιο Παπανδρέου οι σχέσεις του ήταν καλές αλλά δεν ήταν όπως ήταν µε τον Σοφοκλή. 

ΣΧ Θυµάστε κάποιο τοπικό θέµα της Θεσσαλονίκης- ΔΕΘ, τραµ – για το οποίο µπορεί να έδωσε 

µάχη για να γίνει; Κάποιο που να έγινε εξαιτίας των παρεµβάσεων του µέσω της Μακεδονίας ή της 

Θεσσαλονίκης… 

ΑΚ Βέβαια είχε τέτοιες παρεµβάσεις. Για παράδειγµα ήταν πρόεδρος της ΔΕΘ από το ’74 και µετά 

και ο Βελλίδης υποχρέωσε ουσιαστικά τον Καραµανλή να κάνει έναν νόµο για τη ΔΕΘ, πολύ 

σηµαντικό, µε τον οποίο γινόταν η ΔΕΘ ο εθνικός εκθεσιακός φορέας. Έδωσε µια αυτονοµία και 

ανεξαρτησία στη λειτουργία της ΔΕΘ και κατάφερε να πάρει πολλά χρήµατα τότε από το 

υπουργείο συντονισµού τότε. Επίσης παρενέβαινε πολύ για την πόλη της Θεσσαλονίκης όσο 

µπορούσε, κυρίως για τον δήµο Θεσσαλονίκης. 

ΣΧ Αυτό που µου έκανε εντύπωση είναι ότι λειτουργούσε σαν εφηµερίδα πανελλαδικής εµβέλειας. 

Μπορεί στις µέσα σελίδες να είχε θέµατα για τη Θεσσαλονίκη αλλά το κύριο θέµα ήταν 

πανελλαδικής εµβέλειας και πολλά διεθνή. Φαίνεται ότι είχε τον αέρα της µεγάλης εφηµερίδας… 

ΑΚ Ήταν ισότιµος του Λαµπράκη και του Κόκα και του Παπαγεωργίου. Γι’ αυτό είχε τα γραφεία 

στην Αθήνα, για να έχει άµεσες και προσωπικές επαφές. Και είχε µεγάλη κυκλοφορία. Την 

Κυριακή η Μακεδονία πουλούσε 104.000-105.000 φύλλα µόνο στη Β. Ελλάδα. Και έστελνε φύλλα 

και στην Αθήνα. Είχε την πρώτη κυκλοφορία στην Ελλάδα. 

ΣΧ Θέλω να σας ρωτήσω για την αρθρογραφία … 

ΑΚ Σπανίως υπήρχε αρθρογραφία. 

ΣΧ Υπήρχαν άρθρα µε υπογραφή «Β.»… Ήταν δικά του; 

ΑΚ Αυτός δεν έγραφε. Πιθανώς ήταν του Ιωαννίδη. 

ΣΧ Και άλλα που παρουσιάζονταν ως ανοιχτές επιστολές µε υπογραφή ως Μακεδών και 

Δηµοκρατικός Μακεδών… Ήταν πραγµατικές υπογραφές ή άρθρα; 

ΑΚ Αυτά ήταν του Ιωαννίδη. Με τον Βελλίδη συνδιαµόρφωνε την γραµµή γιατί ήταν και ο 

Ιωαννίδης πολύ φίλος του Σ. Βενιζέλου. Ο Ιωαννίδης ήταν αυτός που πήρε συνέντευξη από τον 

Στάλιν στη Μακεδονία. 



272
ΣΧ Πάντως η σύγκρουση του ’65 που τον έκανε να φύγει πρέπει να ήταν ισχυρή, γιατί ήταν τόσο 

στενοί συνεργάτες... 

ΑΚ Ο Παπαηλιάκης ήταν φιλελεύθερος και βενιζελικός και από την Κρήτη και δεν µπορούσε να 

τον εγκαταλείψει. Ο Ιωαννίδης έβλεπε ότι η Θεσσαλονίκη θα βγάλει δήµαρχο τον Τσίρο και έλεγε 

ότι δεν ήθελε τον Παπαηλιάκη αλλά τον Τσίρο. Μεσολάβησαν και κάποια άτοµα του Παπαηλιάκη 

και έγινε η σύγκρουση. Μας έκανε εντύπωση γιατί ήταν το άλτερ έγκο του Βελλίδη. Πήγαινε και 

έπαιρνε λεφτά από το ταµείο όπως ο Βελλίδης. 

ΣΧ Μιλήστε µου λίγο για την επιστολή του Καραµανλή που δηµοσίευσε η “Θεσσαλονίκη” την 

περίοδο της χούντας. 

ΑΚ Χειρίστηκα εγώ τότε αυτό το θέµα γιατί µου τηλεφώνησε ο Βελλίδης και κατέβηκα στην 

Αθήνα. Ήταν εκεί ο Αχιλλέας Καραµανλής, αδερφός του Κων. Καραµανλή, και συζητούσε µε τον 

Βελλίδη για την επιστολή Καραµανλή την οποία είχε ο Αθανασιάδης και θα δηµοσίευε στη 

“Βραδυνή”. Κατέβηκα στην Αθήνα, πήρα την επιστολή του Καραµανλή και µου λέει ο Βελλίδης 

«τώρα τι θα κάνουµε; γιατί δεν του υποσχέθηκα αν θα τη δηµοσιεύσω ή αν δεν θα τη δηµοσιεύσω”. 

«Θα δούµε» του είπα. Με φώναξε και κατέβηκα στην Αθήνα γιατί εκεί ήταν τότε. Μου λέει «τι να 

κάνω; Στη “Μακεδονία” δεν θα τη βάλω γιατί φοβάµαι. Στη “Θεσσαλονίκη” αποφάσισε τι θα 

γίνει» και πήρα την επιστολή. 

ΣΧ Άφησε δηλαδή το ρίσκο να το πάρετε εσείς; 

ΑΚ Πήρα την επιστολή, ήρθα εδώ και αφού έκλεισε η εφηµερίδα, µείναµε µε έναν λινοτύπη και 

έναν µαρµαρά και αλλάξαµε την πρώτη σελίδα. 

ΣΧ Φοβόσασταν µήπως διαρρεύσει; 

ΑΚ Μήπως διαρρεύσει και έρθουν και µας πιάσουν. Φτιάξαµε την πρώτη σελίδα όλη, βάλαµε την 

επιστολή στην πρώτη σελίδα και τυπώθηκε η εφηµερίδα και φυσικά εγώ έφυγα. 

ΣΧ Για να γλιτώσετε το αυτόφωρο; 

ΑΚ Πήγα στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική είχαµε η Ένωση Συντακτών ένα κτήµα στη Λαγόµανδρα 

και είχε ένα µικρό σπιτάκι όπου ήταν ένας Σάββας, παλιός πλοίαρχος, ο οποίος ήταν φύλακας για 

να µην µπαίνουν µέσα ζώα – τότε δεν υπήρχε τίποτα στη Χαλκιδική. Εκεί έµεινα 3-4 µέρες για να 

περάσει το αυτόφωρο. Κατασχέθηκε η εφηµερίδα παντού. Μας έκαναν µηνύσεις και είχαµε 

δικαστήρια στην Κοζάνη, στην Καβάλα, στην Κοµοτήνη… 

ΣΧ Σε κάθε πόλη που είχε προλάβει να κυκλοφορήσει; 
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ΑΚ  Ναι. Αλλά ήταν ωραία εποχή. Τότε ήταν δηµοσιογραφία, δεν ήταν αστεία. Τώρα έχει αλλάξει 

η νοοτροπία των επαγγελµατιών δηµοσιογράφων, µετά σιγά σιγά άρχισε η διαφθορά. Πάρε και 

αυτά, πάρε και τούτα, πάρε τον φάκελο από τους επιχειρηµατίες – από την Αθήνα ξεκίνησε γιατί 

εδώ είναι καθαρά τα πράγµατα – όλοι οι µεγάλοι δηµοσιογράφοι που έγιναν παπαγαλάκια 

 [3] Συνέντευξη µε τον κ. Νίκο Βουργουτζή, αρχισυντάκτη της “Μακεδονίας” 

ΝΒ: Ο Βελλίδης ήταν παράξενος άνθρωπος. Με αγαπούσε. Από τα 27 µου και µετά έγινα ο 

άνθρωπός του. Έφερε φωτοσύνθεση, νέα τεχνολογία πρώτος. Η σκάλα ήταν ελικοειδής. Εγώ 

θρασύς νεανίας και τον τσιγλούσα: “κυρ Γιάννη ο “Βορράς” έφερε φωτοσύνθεση, εµείς τι κάνουµε; 

Άστους να δοκιµάσουν πρωτα οι άλλοι και µετά εµείς. Ύστερα απο µερικές µερες το λέω στον 

Τζακ ο Άντζελ -αυτός ήταν ένας βαθύπλουτος, εβραίος της Μοσάντ πράκτορας που είχε 

εγκαταλείψει την υπηρεσία, φιλαράκια [µε τον Βελλίδη], µαζί πηγαίναν στο εξωτερικό κλπ- του 

λέω τλοιπόν ότι “δεν φέρνει φωτοσύνθεση να πάρει η ευχή”. Μου λέει: “Να σου πω ένα µυστικό; 

Έχει αγοράσει µετοχές της αµερικάνικης εταιρειας φωτοσύνθεσης Dynamic. Μετοχές αγορασε, 

µηχανηµατα δεν έφερε, έβλεπε την εξέλιξη. 

ΣΧ: Θυµάστε κάποιο παράδειγµα της επιρροής του Βελλίδη; 

ΝΒ: Ένα βράδυ έβρεχε καταρρακτωδώς. Ο γενικός διευθυντής του κεντρικού νοσοκοµείου στην 

Ευαγγελίστρια, το Γεννηµατάς, ο Τρύφωνας, έρχεται πάνω, έσταζε. Τον βλέπει ο Βελλίδης: “Τι 

χάλια ρε είναι αυτά;”. “Άσε ρε Γιάννη” του λεει “εγώ δεν έχω τίποτα, οι αδερφες του νοσοκοµειου 

καθονται µε τις κουβέρτες όρθιες γιατί στάζει. Αυτες νοιάζοµαι”. “Γιατι δεν κάνεις ένα κτίριο;”, 

“Που να το κάνω; Η µελέτη εγκεκριµένη, η πίστωση  εγκεκριµένη αλλά δεν µου τη στέλνουν”. 

Βλέπεις έναν Βελλίδη έξαλλο λεει “πάρτε µου τον Κοκκέβη”. Κοκκέβης ήταν ο υπουργός Υγείας. 

Λοιπόν τον ξυπνάν τον Κοκέβη, 12 η ώρα, ούτε “καλησπέρα”, ούτε “χαίρετε”. Ήµουν µπροστά και 

τον φέρνω µπροστά µου αυτό τον άνθρωπο, τον υπέροχο- “άκου να σου πω, ξέρεις ότι εδώ, στο 

κεντρικό νοσοκοµείο οι νοσοκόµες κάθονται όρθιες γιατί στάζουν; Η πίστωση 30 εκατ. δρχ. είναι 

εγκεκριµένη και την καθυστερεί η υπηρεσία σου. Αύριο το πρωι θέλω να έχει έρθει επ’ ονόµατι του 

λογιστή του νοσοκοµείου για να αρχίσουν τα έργα”. Ούτε καληνύχτα του είπε. Το πρωί ήρθε η 

πίστωση. 

ΣΧ: Ήταν αυτό που λέµε “θεσσαλονικάρχης”; Τον φοβόταν; 

ΝΒ: Τον τρέµαν, όχι απλά τον φοβόταν. Θυµάµαι… η οικογένεια Μπακατσέλου ήταν κάτω στα 

γραφεία της εφηµερίδας. [Ο Βελλίδης] φορώντας το παλτό του ριγµένο στους ώµους, έρχεται 

γελαστός εντάξει λέει “η υπόθεσις τακτοποιήθηκε”. Είχε πολύ φιλικές σχέσεις µε όλο το 
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µπακατσελέικο, αδέλφια, ξαδέρφια… “Έγινε ο Γιώργος υπουργός, τον έκανα”… [Αυτά γίνονται] 

το '63…. Και ο Παντελής, όχι ο Κώστας, ο πατέρας του Αλέκου Μπακατσέλου παίρνει το χέρι [του 

Βελλίδη] να το φιλήσει. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν περιγράφεται. Ήταν στην Ελβετία, 

φερειπείν, και ήξερε τι έκανε εκείνη την ώρα ο τελευταίος συντάκτης και κλητήρας. 

ΣΧ: Είχε ανθρώπους παντου; 

ΝΒ: Όταν ανέλαβα πια δεύτερος, γιατί είχαµε τον Δηµάδη πρώτο- ο διάβολος θα ήταν πιο άγιος 

από αυτόν…έφαγε τον Ιωαννίδη, ο οποίος ήταν φοβερός. Αυτός ήταν αγράµµατος, απαίδευτος και 

δούλος µέσα στη “Μακεδονια”, µονο το κρεβάτι του δεν έφερνε- ο οποίος ήταν ο άνθρωπος του 

Βελλίδη (σ.σ. ο συνεντευξιαζόµενος παραθέτει προσωπικές αναµνήσεις). 

ΣΧ: Γίνατε κι εσεις το δεξί χέρι του Βελλίδη, έτσι δεν είναι; 

ΝΒ: Εκείνο τον καιρό δεν είχαµε αγωγές. Είχαµε µηνύσεις. Δικαζόταν ο Βελλίδης για µια υπόθεση 

περί τύπου, [µε νόµο] του Μεταξά, που δεν προέβλεπε ούτε εξαγορά, ούτε έφεση. Σε έβαζαν µέσα. 

Είχαν βάλει µεσα τον Παπαγεωργιου της αθηναϊκής έτσι. Είχαµε την κούρσα έξω, η αστυνοµία 

“µιληµένη”, αν έπεφτε ποινή να το σκαζε. Μου λέει ο Δηµάδης “αύριο δικάζεται το αφεντικό, εσείς 

οι δικαστικοί ρεπόρτερς να είστε εκεί”. Ήµουν 25 χρονών τότε. Πάω στα έδρανα των 

δηµοσιογράφων, στο δικαστήριο. Ή ο αρχισυντάκτης ήταν υπεύθυνος κατά νόµο ή ο διευθυντής. 

Το κόλπο µας ήταν ότι “ο αρχισυντάκτης έλειπε εκείνο το βράδυ, ο Βελλιδης έλειπε στο εξωτερικο, 

και ο υλάς πήρε την είδηση την πεταξε µέσα χωρίς να την ελέγξει”. Το παραµύθι το δεχόταν οι 

δικαστές. Καθόµουν εγώ σαν κοιµισµένος. Πάλι το παραµύθι ότι έλειπε ο Βελλιδης. Λέει ο 

πρόεδρος του δικαστηρίου, για να το γλυκάνει το πράγµα, “δεν υπάρχει κάποιος µάρτυρας να µας 

βεβαιώσει ότι λειπατε κ. κατηγορούµενε”; Ο Βελλίδης παντα είχε “αυλή” που τον συνόδευε. Κάνει 

να δει, κατέβασαν τα κεφάλια τους όλοι. Ο Βασιλειάδης, ο νοµικός µας σύµβουλος λέει: “είναι εδω 

ο αρµόδιος συντάκτης” -ξυπνησα εγω, µισοκοιµισµένος µε 3 ωρες υπνο, συνέρχοµαι- “να 

βεβαιώσει”. “Βεβαίως έλειπε” λέω. “Και που ξέρετε, έχουν περάσει 2 χρονια από τότε”. “Δεν 

θυµάµαι την ηµεροµηνία κυριε πρόεδρε, θυµάµαι την περίοδο όλου του καλοκαιριού έλειπε, και 

τον περιµέναµε να δώσει αυξήσεις. Και δεν ερχόταν. Για αυτό ξέρω καλά την περίοδο εκείνη”. 

Παρεµβαίνει ο εισαγγελεύς και λέει “δεν έχει το διαβατήριο;”. “Δεν νοµίζω πως έχει διαβατήριο, 

γιατί οι διευθυνταί ταξιδεύουν µε διπλωµατικά έγγραφα που δίνει το Υπουργείο Εξωτερικών και 

µάλλον τα επέστρεψε αν δεν κάνω λάθος, δεν θυµάµαι”. Απαλλάχτηκε από την κατηγορία. Την 

ώρα που φεύγαµε ανάβει το πούρο του και λέει “βρε τον µπαγάσα, άκου διπλωµατικό διαβατήριο, 

άκου περίµεναν αύξηση” και µε αγκαλιάζει. Από τότε, πιάνει και τον Ιωαννίδη, ρωτάει πως παώ, 

έγινα ο άνθρωπός του. (σ.σ.προσωπικές αναµνήσεις) 
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(….) Αυτός έκανε την Ένωση Κέντρου. Αντικοµµουνιστής και βασιλικός και βγάζαµε εφηµερίδα 

κεντρώα. Ο Καραµανλής έλεγε “δύο πράγµατα φοβαµαι τον Μαρκεζίνη και τη ‘Μακεδονία’”. (….) 

Ο Ιωαννίδης ήταν άνθρωπος της γαλλικής κυβέρνησης, ο Βελλίδης ήταν των εγγλέζων. Δεν ξέρω τι 

αντιπαροχές είχε ο Ιωαννίδης. Τον σεβόµουν και τον αγαπούσα και δεν του κολλούσα. Ο 

Βελλίδης… αντιπαροχή του δίναν οι Άγγλοι µε το να παίζει σε µεγάλα χρηµατιστήρια. Δεν κλέβαν 

και δεν βγαζαν λεφτά όπως τωρα. Του λέγαν “πάρε εκείνες τις µετοχές”. (…) Πριν τον πόλεµο τα 

είχανε τακτοποιήσει. Απόδειξη ότι ο Ιωαννίδης είχε φύγει στο Παρίσι είχε ζήσει εκεί. 

ΣΧ: Ο Βελλίδης µπαίνει στην εφηµερίδα στα µέσα του ’30. Με το καθεστώς Μεταξά τι σχέση είχε; 

ΝΒ: Πολλά λεφτά… Επί Μεταξά όπως και την 21η Απριλίου εµείς είδαµε λεφτά που δεν τα είδαµε 

ποτέ στη ζωή µας. (σ.σ. προσωπικές αναµνήσεις). Την ηµέρα εκείνη που εγκρίθηκαν οι συλλογικές 

συµβάσεις, σύµφωνα µε τα κελεύσµατα της χούντας, και αναδροµικά, ήρθαν οι υπάλληλοι του 

λογιστηρίου να µας πληρώσουν τα λεφτά τα φέραν σε νάυλον σακούλες. 

ΣΧ: Ο Βελλίδης τι άποψη είχε για τη χούντα; Ισχύει ότι επειδή χειρίστηκε λάθος το θέµα της 

αποστασίας προσπάθησε να το «ξεπληρώσει» µε τη στάση του στη χούντα; 

ΝΒ: Ειχε φύγει ο Ιωαννίδης, καθόµαστε δίπλα µε τον Δηµάδη κι όταν ερχόταν να µας µιλήσει 

έβλεπε και τους δυο µας. Λέει παιδιά τα πράγµατα είναι δύσκολα, πες και στους µικρούς δεν θέλω 

εξυπνάδες. Αυτή ήταν η γραµµή 

ΣΧ: Τι σηµαινε αυτό; Κατεβάσατε χαµηλά τους τόνους; 

ΝΒ: Ξέραµε τι θα κάνουµε. Όχι ξεβράκωµα, να “τσιµπούµε” που και που καπως, αλλα να µην 

µπορούν να µας πιάσουν. Κουρδίσαµε µια γραµµή πολύ έντεχνη γιατί είχαµε και συντάκτες 

ικανούς… ήµασταν δέντρο. Η κορυφή… 

ΣΧ: Δεν ήταν οµως αντιχουντική η “Μ” σωστά; 

ΝΒ: Δεν ξέρω τι συνοµιλίες είχε µε τον Κουρτη. Η “Θεσσαλονίκη” το παίζε πιο δηµοκρατική, πιο 

κατά της χούντας 

ΣΧ: Βλέπατε εσείς να µπαινοβγαίνουν οι χουντικοί στην εφηµερίδα; 

ΝΒ: Καθόλου, δεν τόλµησε κανείς. Ποτέ. (σ.σ. προσωπικές αναµνήσεις) 

(….) Πήγαινα στον Βελλίδη ή στον Δηµάδη. «Η µητέρα του τάδε να χειρουργηθεί για καρκίνο…»,  

«η γυναίκα του άλλου να γεννήσει στην καλύτερη κλινική», είχαµε ειδικό ταµείο… παντρευόταν 

κάποιος και µου έλεγε “στείλ’ του το καλύτερο δώρο”. Ήταν τακτική του. Αλλά αυξήσεις… όχι 
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ΣΧ: Με τον συνδικαλισµό πως τα πήγαινε; 

ΝΒ: Δεν υπήρχε τόσο σκληρός, γιατί ζούσαµε. Μετά δε τη χούντα πήραµε τέτοιους µισθούς που 

ζούσαµε πολύ καλά (σ.σ.προσωπικές αναµνήσεις) 

(….) Εκείνη τη βραδιά [του θανάτου του Βελλίδη] τρελλάθηκα. Ήµασταν µε τον Μένιο τον 

Μπιτσιάδη, τον πολιτικό µας συντάκτη. Από καρδιά έφυγε. Εµείς είπαµε ότι την έπαθε µες το 

αυτοκίνητο, µέσα στη ρολς ρόις… (σ.σ. πληροφορίες off the record και προσωπικές αναµνήσεις). 

(…) Με φωνάζει ο Βελλίδης. «έλα γρήγορα κάτω», εννοούσε στην Αθηνα. Εκεί είχε βάση. Έλεγε 

«εµείς πρέπει να είµαστε πάντα εκεί που είναι οι πρεσβείες». Είχε στην Κηφισιά µια βίλα τεράστια. 

Έλεγε το υπουργείο Εξωτερικών είναι σε καλό δρόµο αλλά σε λάθος αριθµό. Στην Βασιλίσσης 

Σοφίας είναι και η αµερικανική πρεσβεία… 

ΣΧ: Ο Βελλίδης ήταν φιλοαµερικάνος; 

ΝΒ: Βέβαια, [φιλο]αµερικάνος [φιλο]εγγλέζος. Μου λέει λοιπόν «θα πας εκεί και εκεί», σε τρία 

γραφεία «και θα πάρεις για να γράψεις ότι σου πουν, τα στοιχεία που θα σου δώσουν». Επρόκειτο 

να ιδρύσει κάποιος Κεφάλας βιοµηχανία χάρτου στη Δράµα. Στο 1ο γραφείο ήταν ένας χώρος µε 

επενδύσεις ξύλινες. Ήταν ένας εξαγωγικός οίκος, φαινόταν ο πλούτος. Μου λεν «αν γίνει αυτό το 

εργοστάσιο χαρτιού στη Δράµα καταστρέφεται αυτός, ο άλλος, ο παρ’άλλος κλάδος, τα δέντρα 

κλπ». Ήταν ανταγωνιστές του [Κεφάλα], µου δίνουν τα στοιχεία σε έναν φάκελο και έναν 

µικρότερο φάκελο “αυτό για σας” - εγώ λέω “από φίλους του Βελλίδη θα πάρω λεφτά;” Είπα 

ευχαριστώ πολύ. Το απόγευµα, σε άλλο γραφείο, πιο πολυτελές. Η ίδια ιστορία. Το πρωί της 

εποµένης στον Πειραιά, εκεί µου λέγαν ότι άλλος κλάδος καταστρέφεται. Το ίδιο, “µην γράφετε, 

έτοιµα τα έχουµε”, το ίδιο σκηνικό και µε τον µικρότερο φάκελο. Φεύγοντας [για τη Θεσσαλονίκη] 

λέω “εντάξει κυρ Γιάννη, αλλά τι θα γίνει;”. Όταν ήθελε να σου δώσει κάτι έπαιρνε ένα ύφος 

πατρικό. “Θα γράψεις -θα δώσω οδηγίες στο Δηµάδη- στην 3η ή 5η σελίδα, µια σελίδα αύριο, µια 

την Πέµπτη. Θα γράψεις µια από τη µια µια από την άλλη [πλευρά], και πάρε και αυτούς τους τρεις 

φακέλους” -ήταν αυτοί που δεν είχα πάρει από τις εταιρείες, “αλλα κάνε κι ένα ταξιδι στη Δράµα”. 

Επιµελητήρια σύλλογοι, όλοι να έχουν εναποθέσεις τις ελπίδες τους σε αυτό το εργοστάσιο , 

ανατρίχιασα. Άρχισα να έχω και πρόβληµα συνειδήσεως. Γράφω το κείµενο, παίρνει τηλέφωνο, 

“καλά τα πήγες, συνέχισε”. Το ίδιο τη δεύτερη, έπρεπε να µπω στην τρίτη ηµέρα, που θα έγραφα 

δυο σελίδες για τους µεν, δυο για τους δε, του τηλεφωνω αυτή τη φορά εγώ. Τον ρωτάω “τι θα 

κάνουµε”, συνεχίζω. Την άλλη µέρα ήταν το τελευταίο κοµµάτι. Σαν να του τηλεφωνούσα για 

πρώτη φορά [για αυτό το θεµα].  “Δε µου λες, πόσες κολώνες [στήλες] έχουµε;”. Λέω “8 κυρ 
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Γιάννη”. “Κοίτα τι θα κάνεις. Στις 7 θα συνεχίσεις όπως και σήµερα και στην 8η γύρνα υπέρ της 

Δράµας», για να φανούµε λίγο αντικειµενικοί. 

ΣΧ: Φαινόταν αντικειµενικός αλλά πίσω από τις γραµµές περνούσε τις θέσεις του; 

ΝΒ: Πάντα. Έπειτα είχαµε ως αρχή να βάζουµε και των µεν και των δε 

ΣΧ: Γιατί δεν είχε άρθρο; 

ΝΒ: Ποτέ δεν είχε. Για µένα µπήκε µια φορά ένα καρεδάκι, γιατί ένας ενωµατάρχης µου έδωσε µια 

κλωτσια. (….) Το άρθρο και το σχόλιο ήταν για µας τεµπελοδουλειά. Είχαµε την είδηση. Τη βάζαµε 

µε τον πρόλογο και τα πρώτα κείµενα. Στον πρόλογο δίναµε µια ατµόσφαιρα του τι θέλαµε να 

πούµε. 

ΣΧ: Σας έκανε υποδείξεις ότι αυτό το “παίζουµε” έτσι, το άλλο αλλιως; Σας έδινε τη γραµµη; 

ΝΒ: Ο ίδιος ποτέ. Μέσα από τον διευθυντή και τον δεύτερο. Όταν ήθελε να µη µάθει ο διευθυντής 

τίποτα έπαιρνε εµένα. 

ΣΧ: Εσείς, όταν γίνατε δεύτερος, ξέρατε ποιον βουλευτή στηρίζετε κλπ 

ΝΒ: Και πριν ακόµα γίνω [δεύτερος τη τάξει] ήξερα τη νοοτροπία του. Δεν υπήρχε λόγος να µου 

δίνει οδηγίες κάθε βράδυ 

ΣΧ: Με τη βασιλεία τι σχέση είχε; 

ΝΒ: Τα είχε πολύ καλά. 

ΣΧ: Με τη Φρειδερίκη; 

ΝΒ: Έτσι κι έτσι. (σ.σ. αναφορές άσχετες µε το θέµα). 

ΣΧ: Ο Βελλίδης είπατε ότι δεν τα «έπαιρνε» από τις πρεσβείες αλλά είχε άλλα αβαντάζ…Με τη  

CIA τι σχέση είχε; 

ΝΒ: Αυτά δεν τα ξέρει κανείς 

ΣΧ: Με τον Τζον Πάππας; 

ΝΒ: Ήµουν εκεί, όταν ήρθαν τα χρήµατα, ήµουν εκεί και έβλεπα. Λεφτά αµερικάνικα. Ο Λευτέρης 

τα έδινε, ο Βόδενας, αυτός ήταν η µεγάλη µαµή (σ.σ. αναφέρεται στο περιστατικό που περιγράφει ο 

Βόδενας για χρηµατισµό βουλευτών για να αποστατήσουν). Είχε µαζί του, όταν ερχόταν, και τον 

Γιάννη τον Μπλέτσο, στο πιεστήριο. Την άλλη µέρα ήταν µαζί του και κουβαλούσε τον ναργιλέ. 

ΣΧ: Είχε δηλαδή σχέσεις µε τον Πάππας, για να κάνει αυτή τη δουλειά… 
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ΝΒ: Πολλές, πάρα πολλές. Μα κι εµείς είχαµε, ο Πάππας µας έµαθε εµάς το ρεπορτάζ, πώς να 

δωροδοκούµε κόσµο χωρίς να µας παίρνει χαµπάρι κανείς. Τα δολάρια τα είχε στο χέρι του 

µασουράκι. «Ω αγαπητέ µου» έλεγε και τα πάσαρε. Ο θείος Τοµ έτσι τον αποκαλούσαµε, ωραίος 

άνθρωπος 

ΣΧ: Δηλαδή ο Πάπας έδινε λεφτά και στους δηµοσιογράφους για να περνάν την γραµµή του; 

ΝΒ: Οι δηµοσιογράφοι πέρναν επιταγές. Ένας συντάκτης πήγαινε και έπαιρνε φάκελο ολόκληρο 

ΣΧ: Σας ρώτησα για τον Πάπας γιατί µετά στήριξε τη χούντα,… 

ΝΒ: Η αµερική δεν έχει µόνο τη CIA, έχει κι άλλες υπηρεσίες που πολλές φορές συγκρούονται 

µεταξύ τους και κάθε µια εκφράζει µια κατεύθυνση, το λόµπι των όπλων, των πετρελαιάδων… κλπ 

(σ.σ. αναφέρει προσωπικές εκτιµήσεις για τις ΗΠΑ). 

ΣΧ: Είχε ο Βελλίδης καλές σχέσεις µε τους χουντικούς; 

ΝΒ: Όχι. Κρατούσε µια στάση «µη µε πειράζεις να µη σε πειράζω» 

ΣΧ: Επειδή είπατε ότι ήταν και αντικοµµουνιστής… 

ΝΒ: Πολύ 

ΣΧ: Ήταν βενιζελικός…. 

ΝΒ: Ναι. Όταν τον ρωτούσαν «Γιάννη µε ποιους θα πας αυτό τον καιρό;» και ήθελε να ξεφύγει 

έλεγε: «µε τον Βενιζέλο», -«Μα ο Βενιζέλος πέθανε», «από τον πατέρα µου έχω τον Βενιζέλο» 

έλεγε. Πολύ φίλος µε τον Βενιζέλο τον Σοφοκλή. Λέγαν ότι ο Βελλίδης, που δεν δάκρυσε ποτέ, 

έκλαψε στην κηδεία του Σοφοκλή, µαζί µε τον Ωνάση. (σ.σ. προσωπικές αναµνήσεις) 

ΣΧ: Ήταν σκληρός ως εργοδότης; 

ΝΒ: Ήταν. Το ’50, δεν είχα πάει… Έζησα τον απόηχο αυτής της απεργίας του Τύπου, που κράτησε 

έναν µήνα. Τους φωνάζει: “γιατί απεργείτε; Θέλετε 20% αύξηση; Σας δίνω 50% πάτε να 

δουλέψετε”. Ήθελε να κάνει τιράζ 200-300 χιλιάδες φύλλα και να τα στείλει σε όλη την Ελλάδα. 

Να βλέπαν τη “Μακεδονία” πλούσια σε ειδήσεις και ότι ο Βελλίδης έχει λεφτά κ πληρώνει τους 

συντάκτες. Κι ήρθαν µε βαλίτσες λεφτά από την Ένωση των Αθηνων και µοιράζαν σε όλα τα µέλη 

της εδώ Ενώσεως. Το απόγευµα το προσωπικό πήγε, αλλά είπε στον Βελλίδη ότι δεν θα δουλέψει 

από συναδελφική αλληλεγγύη. “Ώστε έτσι; Αν σας δώσω αύξηση για 10 χρόνια να µου τρυπήσετε 

την µύτη”. Και όντως δεν έδωσε. 

ΣΧ: Είχε κάποιον πολιτικό που τον πολέµησε µέσα από την εφηµερίδα; 
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ΝΒ: Δεν ήταν κακός. Ο Ιωαννίδης χτυπούσε. Ο Ιωαννίδης ποτέ δεν είπε τον Καραµανλή µε το 

όνοµά του. Σερραίος. Οι δυο τους συµφωνούσαν, αλλά τον τελευταίο λόγο τον είχε ο Βελλίδης… 

(σ.σ. προσωπικές αναµνήσεις) 

ΣΧ: Ο Ιωαννίδης δεν τον συµπαθούσε τον Κραµανλή, ο Βελλίδης όµως; 

ΝΒ: Την πρώτη επταετία τον χτυπούσαµε άσχηµα, πολύ άσχηµα. Τότε ηταν που έλεγε “φοβάµαι τη 

Μακεδονια”. Του κάναµε πόλεµο τρελό. 

ΣΧ: Ο Βελίδης πως έφτασε να στηρίξει τον Παπανδρέου; 

ΝΒ: Βαρέθηκε τον καραµανλισµό, βαρέθηκε τη δεξιά. Είχαν αρχίσει πια να ξεφεύγουν 

ΣΧ: Την κυνηγούσαν την “Μακεδονία”; 

ΝΒ: Στην αρχή, στο συµµοριτοπόλεµο, πήγαινε η ασφάλεια στους πάγκους και κρατούσε τη 

«βουργάρα», τα δέµατα [µε τις εφηµερίδες] 

ΣΧ: Στον εµφύλιο τι στάση κράτησε ο Βελλίδης; 

ΝΒ: Υπέρ του εθνικού στρατού  και κατά των κοµµουνιστών, εµφανώς. 

ΣΧ: Αλλά µετά από ένα σηµείο, το λεγόµενο «κράτος της δεξιάς»…. 

ΝΒ: Το είχαν παρακάνει ορισµένοι, και αποφάσισαν να ρίξουν τον Καραµανλή. 

ΣΧ: [Από που προερχόταν] αυτή η αντιπάθεια για τους κοµµουνιστές; 

ΝΒ: Από τον πατέρα του, τον Κώστα τον Βελλίδη. (σ.σ. προσωπικές αναµνήσεις). 

(….) είχαµε άνθρωπο στην Αθήνα, να µας στέλνει κάθε βράδυ µια στίβα εφηµερίδες της 

κυβερνήσεως: προαγωγές δικαστικών, αξιωµατικών, εκπαιδευτικών… είχαµε ειδικό συντάκτη που 

τα ‘ψαχνε. Δε λέγαµε ότι δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα της κυβέρνησης, [έτσι] την άλλη µέρα 

έβλεπες οι ενδιαφερόµενοι έπαιρναν την εφηµερίδα. (σ.σ. προσωπικές αναµνήσεις) 

ΣΧ: Τι έγινε µε την περίπτωση Στακτόπουλου; Ο Βελλίδης τι πίστευε; 

ΝΒ: Δεν πήρε θέση. Ο Ιωαννίδης πήρε θέση. Τρεις µέρες έβαζε πάνω από τον τίτλο “συνελήφθη 

και κρατείται στα κρατηρήρια της ασφαλείας ένας αθώος. Παρακαλούνται όποιοι γνωρίζουν 

οτιδήποτε να περάσουν από τα γραφεία της ασυνοµίας ή της ασφαλείας και να το καταθέσουν”. Ο 

Μουσχουντής αγριεύει και όταν “τα είπε”, καλώς ή κακώς, ο Στακτόπουλος, του λέει «πέστα ρε 

Γρηγόρη τώρα που είσαι ένας αθώος όπως γράφει η Μακεδονία». Δεν τόλµησαν να µας πειράξουν. 

Αλλά όταν βλέπει ο Ιωαννίδης ότι ο Στακτόπουλος οµολογεί τι να κάνει; (σ.σ. γενικές αναφορές 

στον εµφύλιο) 
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ΣΧ: Ο Βελλίδης ήταν υπέρ του Παπάγου; 

ΝΒ: Βέβαια, υπέρ του εθνικού στρατού. (σ.σ.γενικές αναφορές στη δολοφονία του Πολκ). 

ΣΧ: Να σας πάω λίγο πιο πίσω στη Βάρκιζα. Εκείνη την περίοδο τη στάση είχε ο Βελλίδης; 

ΝΒ: [Υπέρ του] Παπανδρέου 

ΣΧ: Από τότε άρχισε να τον βλέπει θετικά και στη συνέχεια τον υποστήριξε για αρχηγό της ΕΚ; 

ΝΒ: Όχι. Ο Παπανδρέου έλεγε για τον Βελλίδη και τον Βενιζελο ‘ωχ ήρθαν τα στιλέτα να µε 

καρφώσουν’. (σ.σ. ο Βόδενας αναφέρει µια διαφορετική παραλλαγή του συγκεκριµένου, βλ 

Χριστοδούλου, σ.52). Τους φοβόταν. Μπροστά ήµουν όταν είπε «Γιάννη στα γραπτά παίρνεις 

άριστα, στα προφορικά το παίζεις αλλιως, παίρνεις µηδέν». Δεν τον έδινε τόσο µεγάλη σηµασία ο 

Βελλίδης. 

ΣΧ: Ήθελε απλώς ένα πρόσωπο να ενώνει την παράταξη; 

ΝΒ: Μα αυτό έγινε στην Ελβετία…Όταν ο Μαρκεζίνης είπε «ε, ρε Γιάννη. Κι εγώ τι είµαι;» και 

λέει ο Βελλίδης «τον θέλουµε [τον Γεώργιο Παπανδρέου] για ντελάλη». 

ΣΧ: Στη διάρκεια της κατοχής που ήταν ο Βελλίδης; 

ΝΒ: Στην Αθήνα. Τον κυνήγησαν µερικές φορές, αλλά είχε 2-3 σπίτια 

ΣΧ: Με την αντίσταση τι σχέση είχε; 

ΝΒ: Κανείς δεν ξέρει. Εκείνο που έγινε, και µπορώ να το πω γιατί έγινε µπροστά στα µάτια µου, 

ήταν µετά [τον πόλεµο], όταν σφίξαν τα πράγµατα ο Ζέρβας πήγαινε σαν επισκέπτης στα γραφεία 

των Αθηνών και βλέπω τον Βελλίδη βγάζει ένα µασούρι λεφτά, τα δίνει στον Λευτέρη [Βόδενα, τον 

οδηγό του] και λέει “δώστα µε τρόπο να µην τον προσβάλεις”. Χαρτοπαίκτης ήταν… (σ.σ. 

ακολουθούν γενικές αναφορές στην αντίσταση και την πολιτική των Βρετανών στον Εµφύλιο). 

ΣΧ: Αυτή την [υποτιθέµενη] σχέση του Βελλίδη µε τους Εγγλέζους πως την εξηγείτε; Πότε 

ξεκινάει; Από την περίοδο της κατοχής; 

ΝΒ: Εµένα µου µένει η εντύπωση από την περίοδο του Μεταξά. Γιατί δεν τα είχαν καλά… πήγε και 

φυλακή ο Βελλίδης. Αλλά ο Μεταξάς τους έδωσε επιχορηγήσεις, µηχανήµατα, ατέλειες… και στις 

εφηµερίδες και στους συντάκτες 

ΣΧ: Παρόλα αυτά [ο Βελλίδης] τον στήριξε τον Μεταξά; 

ΝΒ: Καθόλου, ακολουθούσε µια στάση ουδέτερη (σ.σ. ακολουθούν προσωπικές απόψεις για τον 

Μεταξά) 
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(…) [ο Μεταξάς] κάλεσε στις 30 Οκτωβρίου τους αρχισυντάκτες και τους διευθυντές των 

εφηµερίδων και τους είπε, “κύριοι µπορώ να σας στείλω στα ξερονήσια, µπορώ να σας βάλω 

φυλακή…δεν θα κάνω τίποτα πια. Αίρω την λογοκρισία και επικαλούµαι τη φιλοπατρία σας” (σ.σ. 

ακολουθούν γενικές αναφορές στον Μεταξά και σε αναµνήσεις του παρελθόντος] 

ΣΧ: Σας ξαναγυρνάω στον Βελλίδη… πέρα από την περίπτωση της αποστασίας που λέτε ότι είχε 

ρόλο, σε ποιες άλλες περιπτώσεις συνέβαλλε στο να προωθήσει τον έναν ή τον άλλον; 

ΝΒ: Για παράδειγµα τον Παύλο Βαρδινογιάννη τον έκανε αυτός υπουργό, βοήθησε τον Νίκο 

Βαρδινογιάννη να σταθεί στα πόδια του και να κάνει τη δυναστεία τη σηµερινή. (σ.σ. ακολουθούν 

γενικές αναφορές). Αλλά εκτός από αυτό ήταν πολλά που µας έκανε και µας έλεγε… 

ΣΧ: Μετά τη µεταπολίτευση, τι στάση κράτησε; 

ΝΒ: Καραµανλική. Γνωριζόντουσαν από µικροί. Είχαν δέκα χρόνια διαφορά. Πριν από τον πόλεµο, 

ο Κώστας Βελλίδης του αγόρασε µια Πακάρ αλλά του είπε ‘’θα πηγαίνεις τα φύλλα στις σέρρες’ο 

βελλίδης λάτρευε τα αυτοκίνητα. Ο Καραµανλής έπαιζε τάβλι στο καφενείο… εκεί γνωρίστηκαν. Ο 

Βελλίδης κοίταζε και του λεγε «Κώστα τα τσιµπάει ο αντίπαλος». Έπαιζαν χαρτιά, κοίταζε ο 

Βελλίδης, έβλεπε ποιος κλέβει, γιατί ήταν κι ο ίδιος χαρτοκλέφτης. Πιτσιρικά τον έδιωξαν κάποτε 

από το σπίτι (…) Μετά όµως χαθήκαν… Έγιναν τα γεγονότα, κατοχή κλπ. Ο Καραµανλής πέρασε 

άσχηµα, (σ.σ.γενικές αναφορές για τον Kαραµανλή). 

ΣΧ: Mετά, όταν έγινε υπουργός Συντονισµού, δεν είχε σχέσεις µε τον Βελλίδη, µε τον οποίο 

γνωριζόταν προπολεµικα; 

ΝΒ: Δεν έτυχε. Κι ο Βελλίδης δεν ήταν άνθρωπος που το επεδίωκε. Αλλά όταν µετά ήρθε η 

µεταπολίτευση συναντήθηκαν σε µια σύσκεψη, του λέει ο Καραµανλής «τι θες ρε Γιάννη και τά 

χεις βάλει µε µένα και δεν µε αφήνεις σε χλωρό κλαρί;». Και ο Βελλίδης γελαστός: «πρόεδρε ένα 

πράγµα θέλω. Έχεις έναν κόσµο ολόκήρο που έχουν µια κουτάλα και τρων το µέλι. Εκείνο που 

θέλω είναι µόνο να µε αφήσεις να πιάσω την κουτάλα». Γελάει ο Καραµανλής, γίνονται φίλοι και 

έκτοτε δεν έκανε τίποτε ο Καραµανλής χωρίς να τον συµβουλεύεται. Μια φορά, µεταπολιτευτικά, 

είναι [µαζι] σε τραίνο. Με αεροπλάνο δεν ταξίδευε ποτέ ο Βελλίδης. «Έχω πολλά προβλήµατα ρε 

Γιάννη» του λέει ο Καραµανλής. «πρόεδρε τα προβλήµατα όταν δεν επιλύονται τα προσπερνάµε».

(σ.σ. αναφορές για την ιδιωτική ζωή του Βελλίδη και προσωπικές αναµνήσεις) 

ΣΧ: Το βελλιδαίικο είχε πάντα οικονοµική επιφάνεια; Αυτά τα λεφτά βγήκαν από την εφηµερίδα; 
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ΝΒ: Βέβαια. Είχε από τον πατέρα του την εφηµερίδα, τον τίτλο και το κτίριο. Στις µεγάλες δόξες 

είχαµε 7-8 σελίδες µικρές αγγελίες. Αυτά ήταν µετρητά. Ήταν εκατοµµύρια. Τα έβλεπε και έλεγε 

«πω πω αφρός!». (σ.σ. προσωπικές αναµνήσεις) 

(….) δυο τρία χρόνια πριν πεθάνει έπαθε το έµφραγµα. Ήταν στη Δανία. Τον πάνε στο νοσοκοµείο. 

Τη δεύτερη µέρα, το έµαθε ο βασιλιάς Κωσταντίνος και τον επισκέφτηκε στο νοσοκοµείο µε την 

δανέζα σύζυγό του. Όταν τον είδε τον αγκάλιασε… [Ο Βελλίδης] έµεινε δυο µήνες εκεί. (σ.σ. 

σύµφωνα µε άλλες εκδοχές του περιστατικού, ο  τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος πλήρωσε τα έξοδα 

νοσηλείας, χωρίς να αναφέρεται επίσκεψή του στο νοσοκοµείο). Όταν ήταν να φύγει από το 

νοσοκοµείο λέει «να πληρώσω». Του λεν «τι να πληρώσετε, ένας φιλοξενούµενος σαν κι εσας…» 

ΣΧ: Αυτό δεν είναι περίεργο, να είναι φιλελεύθερος βενιζελικός από τη µια και από την άλλη να τα 

έχει καλά µε τη βασιλική οικογένεια; Πίστευε στο θεσµό της βασιλείας; Κατά βάθος ήταν 

συντηρητικός; 

ΝΒ: Ήταν φιλελεύθερος βασιλικός… 

!
[4] Συνέντευξη µε τον κ. Νίκο Μέρτζο, δηµοσιογράφο των εφηµερίδων “Δράση” και “Ελληνικός 

Βορράς” την εξεταζόµενη περίοδο 

Σοφία Χριστοφορίδου: Ο Βελλίδης, παρότι ήταν εκδότης µιας περιφερειακής εφηµερίδας, εκτός 

Αθηνών, είχε ισχύ… όλοι τον φοβόταν… 

Νίκος Μέρτζος: Καταρχήν η “Μακεδονία” δεν ήταν µια περιφερειακή εφηµερίδα. Στην ακµή της 

είχε κυκλοφορίες πολύ υψηλότερες από πολλές αθηναικές. Ήταν µια άρτια εφηµερίδα η οποία 

καλυπτε όλο το χωρο της Β. Ελλάδος, κυκλοφορούσε και στην Αθήνα, µε πληρη ειδησεογραφία. 

Είχα σχέση µε τον ίδιο τον Βελλιδη, τον παρακολουθούσα. 

ΣΧ: Θυµαστε ποτε γνωριστήκατε; 

ΝΜ: Πριν από σχεδον 60 χρόνια. Το 1954 εισήλθα στη δηµοσιογραφία… [τον γνώρισα] ’55 το 

πολύ… Είχαµε δύο κοινα, αυτός το ήξερε, εγώ δεν το ήξερα: ήταν στο ίδιο σχολείο, στην εµπορική 

σχολή Κωνσταντινίδη µαζί µε τον πατέρα µου, ο οποίος ήταν 2 χρόνια µεγαλύτερός του, και το 

σηµαντικότερο ήταν βλάχος, η οικογένεια καταγόταν από την Αγία Παρασκευη Δεσκάτης. Ο 

Βελλίδης είχε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον για τη Μακεδονία κα τη δηµοσιογραφία, ηθελε να φυλάγει 

τις δυνάµεις έστω και αν βρισκόνταν απεναντί του ή δεν ήταν ιδιαίτερα φιλικές, να µην τις θίξει 

πρώτον ο ίδιος και να µην αφήσει άλλους να τις θίξουν. Δηλαδή για εµένα, έλεγε “µην τον 

πειράζετε τον Μέρτζο, είναι δικός µου”. [Προστάτευε] τους ανθρώπους που θεωρούσε ότι ήταν 
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χρήσιµοι για τη δηµοσιογραφία και γενικά για τον τόπο. Αλλά εµείς [οι βλάχοι] είµαστε και µια 

καµόρα. 

ΣΧ: Θυµάστε κάποιο χαρακτηριστικό περιστατικό στις συναντήσεις σας; 

ΝΜ: Ο Βελλίδης πέρασε περιπέτειες, γιατί ο πατέρας του τον είχε αποκληρώσει… Ήταν µέσα στη 

νύχτα, στο περιθώριο, ήταν µάγκας και αλάνης σαλονικιός. Ακόµα και στον κολωφώνα της δόξας 

του πήγαινε, κάθε µέρα σχεδον, να καπνίσει ναργιλέ, πρώτα στο Βαρδάρι και µετά στον 

Ποσειδώνα, στην παραλία την παλιά. Εγώ τον έβρισκα εκεί (δίπλα από τον Ποσειδώνα ήταν οι 

εγκαταστάσεις της εφηµερίδας “Δράσις” όπου εργαζόµουν). Εκεί λοιπόν συναντούσαν τον Βελλίδη 

διάφοροι απίθανοι τύποι, λαϊκοί τύποι, οι οποίοι του έδιναν τις πληροφορίες. Ήταν ο καλύτερα 

ενηµερωµένος άνθρωπος µέσα στη Θεσσαλονίκη. Του έδιναν πάσης φύσεως πληροφορίες, ακόµα 

και για την αξία των ακινήτων, ευκαιρίες οικονοµικές, συνοµιλίες που είχαν ακούσει, τα πάντα. Τις 

πληροφορίες αυτές κρατούσε για τον ευατό του και αυτό ήταν ένα µέρος της πολιτικής του 

δυνάµεως. Ήταν εξαιρετικά γαλαντόµος προς τους πάντες, όχι τόσο προς το προσωπικό, τους 

εργαζοµένους, αλλά προς αυτους που συναλλάσσονταν. Είχε οργανώσει άριστα την εφηµερίδα, 

διαψεύδοντας τον πατέρα του δηλαδή. Ήταν από τους πρώτους που εισήγαγε την έκδοση της 

εφηµερίδος στην καθαρά βιοµηχανική εποχή µε ταχυπιεστήρια, πλήρη σειρά λινοτυπικών µηχανών, 

διασύνδεση µε τα ξένα πρακτορεία ασύρµατα, τα οποία µετέφραζαν οι µεταφραστες στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης, στην Τσιµισκή όπου ανήγειρε ένα µεγάλο µέγαρο. Αυτό ήταν το δεύτερο προσόν 

και πηγή της δυνάµεώς του. Στη συνέχεια εξέδωσε και την εφηµερίδα “Θεσσαλονίκη” η οποία ήταν 

απογευµατινή και του κάλυπτε τα αριστερά ή κεντροαριστερά, και η “Μακεδονία” παρέµεινε 

πάντοτε, µέχρι το θάνατο του [Βελλίδη] στον χώρο των φιλελευθέρων ,του κοµµατος του κέντρου. 

Δεν είχε αρθρογραφία η “Μακεδονία”. 

ΣΧ: Αυτό συνέβαινε σε όλες τις εφηµερίδες της εποχής ή ήταν επιλογή του Βελλίδη; 

ΝΜ: Ήταν επιλογή του, για να είναι πολυσυλλεκτική η εφηµερίδα, να µην “ενοχλεί”. Έκανε 

πολιτική µε τους τίτλους, µε τις φωτογραφίες, µε τα ρεπορτάζ, τα οποία µάλιστα-και αυτό νοµίζω 

ήταν αδυναµια του-δεν ξέρω γιατί, δεν άφηνε να τα υπογραψουν οι συντακτες, ήσαν κατά κανονα 

“ανώνυµοι” ενώ ήταν ικανά πρόσωπα. 

Ασκούσε, συνεπώς, πολύ µεγάλη επιρροή, και πριν το 1961 και µετά. O ίδιος ανήκε στο χώρο του 

Kόµµατος των Φιλελευθέρων, ήταν βενιζελικός, του Ελευθερίου Βενιζέλου. Όταν έγινε το κίνηµα 

του 1935, εδώ µε τον Ζάννα και τον Λεβαντή, τον µετέπειτα πεθερό µου, ο οποίος τότε ήταν 

διευθυντής της εφηµεριδας “Μακεδονία” και αρθρογράφος (γιατί τότε υπήρχε αρθρογραφία), 
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συνελήφθησαν ο Ζάννας και ο Λεβαντής και άλλοι, και µετήχθησαν για να δικαστούν από το 

έκτακτο στρατοδικείο στη Λάρισα. Με παραπεµπτική διαταγή µάλιστα του διοικητού του 3ου 

Σώµατος Στρατού, ο οποίος ήταν ο Αλέξανδρος Παπάγος. Εκεί ο Βελλίδης (θυµάµαι από την 

παράδοση της οικογένειας Λεβαντή) πήγαινε και επισκέπτονταν τον Λεβαντή ο οποίος είχε 

αναλάβει την ευθύνη. Ο άλλος [φυλακισµένος] ήταν ο Αλέξανδρος Ζάννας, ο οποίος πήγε λίγο 

πίσω, ήταν υπουργός του Βενιζέλου, βουλευτής και γιος του προέδρου του Μακεδονικού Αγώνα 

και παππούς του [Αντώνη] Σαµαρά. Ήταν νέος [ο Βελλίδης], θα ήταν… 26 χρονών, άνοιγε τις 

σόλες των παπουτσιών του και έβαζε µέσα τα σηµειώµατα για να τα µεταφέρει προς τους 

φυλακισµένους. Ηταν ο αγγελιοφόρος. Ήταν ριψοκίνδυνος, γιατί θα µπορούσε να πάει και αυτός 

φυλακή. Ούτως ή άλλως ήταν ριψοκινδυνος. 

Δεν χαλούσε τις φιλίες του. Είχε συνδεθεί στενά µε τον Σοφοκλή Βενιζέλο. Στο µεσοδιάστηµα 

µετά την απελευθέρωση, από το 1945 δηλαδή και µετά, επειδη ο Βενιζέλος ήταν όχι µονο 

δραστήριος πολιτικός, πρωθυπουργός και υπουργός στις συµµαχικές κυβερνήσεις, ταξιδευε µαζι 

του [ο Βελλίδης]… Είχε κάποια στιγµή έπαυλη στην Κηφισιά, πολυτελέστατα κεντρικά γραφεία 

στην πλατεία Συντάγµατος… Για ποιο λόγο; Για να έχει ένα τεράστιο δίκτυο πληροφοριών και 

υποστηρικτών [στην Αθήνα]. Ήταν άριστος γνώστης των πολυτίµων λίθων, ήξερε πολύ καλά τις 

πέτρες, εκτιµητής και συλλέκτης. 

Τώρα βέβαια ήταν εναντίον του Παπάγου… 

Στις εκλογές του 1954 (σ.σ. πραγµατοποιήθηκε αναπληρωµατική εκλογή, στη Θεσσαλονίκη) πήγα 

στην εφηµερίδα “Φως” ως µαθητευόµενος. Διαπιστωσα ότι ενώ το “Φως” ηταν δεξιά εφηµερίδα, 

ενισχύονταν από τη “Μακεδονία”, δηλαδή έπαιρνε [από αυτήν] τηλεγραφηµατα και ανταποκρίσεις 

µε ένα καρµπόν. [Ο Βελλίδης το έκανε αυτό] για να διαιρεί το [αναγνωστικό] κοινό της δεξιάς, 

µεταξύ του “Ελληνικού Βορρά” που είχε εκδόσει ο Λεβαντής και του “Φωτός”. 

ΣΧ: Εξουδετέρωνε τον ανταγωνισµό στην πραγµατικότητα… 

ΝΜ: Ναι, ήταν µαέστρος σε αυτά. Και όταν αγωνίστηκε για τον [Γεώργιο] Παπανδρέου κατά του 

Καραµανλή… Μετά το ’63-‘64 που έφυγε ο Καραµανλής πήγαινε [ο Βελλίδης] και τον 

επισκεπτόνταν στο Παρίσι. Μέχρι τοτε τον πολεµούσε άγρια… Κατέκτησαν έναν δεσµό, µέσω και 

του Λαµπρία, ο οποίος βρίσκονταν στο Λονδίνο αλλά ήταν στο δίκτυο του Καραµανλή. Ήταν 

υπάλληλος του Βελλίδη [ο Λαµπρίας] ακοµα και όταν βρισκόταν αυτοεξόριστος, κατά τη διάρκεια 

της δικτατορίας… Έπαιρνε λεφτά. 

Είχε επίσης πολύ καλές σχέσεις µε τα ανάκτορα, µε τον Παύλο και την Φρειδερίκη 
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ΣΧ: Αυτό δεν είναι αντιφατικο; 

ΝΜ: Όχι, υπήρχε µια οµάδα βενιζελικών που ήταν [βασιλικοί], αλλά αυτός εν πάση περιπτώσει 

είχε… γιατί η πολιτική εξουσία µοιράζονταν ανάµεσα στους πολιτικούς και τα ανάκτορα… 

Και έγινε η λεγόµενη αποστασία. Ο Βελλίδης και ο Λαµπράκης, τα δύο βενιζελικά συγκροτήµατα 

οργάνωσαν την αποστασία και επηρέασαν… 

ΣΧ: Πως επέλεξαν τον Στεφανόπουλο τότε; 

ΝΜ: Δεν επέλεξαν τον Στεφανόπουλο, αυτοί επέλεξαν το να σταµατήσει η σύγκρουση του 

Παπανδρέου µε τον βασιλιά, λόγω του Γαρουφαλιά, και όταν δεν µπόρεσαν, να δηµιουργηθεί 

[λύση] πάλι µέσα από την Ένωση Κέντρου. Δηλαδή δεν ήθελαν να τη διασπάσουν, ήθελαν απλώς, 

αφού παραιτήθηκε ο Παπανδρέου και δεν ήθελε να ανασχηµατίσει την κυβέρνηση, να την 

κρατήσουν εκεί. Δεν ζούσε βέβαια ο Βενιζέλος, [είχε πεθάνει] στην προεκλογική εκστρατεία. Τότε, 

είναι ευρύτατα γνωστό, [ο Βελλίδης] µε την εφηµερίδα του έβγαινε υπέρ του Παπανδρέου και 

πουλούσε. Ενώ [στο παρασκήνιο] υποστήριζε τους άλλους, για αυτό είχε πολύ καλές σχέσεις µε 

τον Μητσοτάκη και τους άλλους [αποστάτες] 

ΣΧ: Ήταν κοινό µυστικό στην πόλη; 

NM: Όχι, αλλά ο Παπανδρέου το ήξερε. Και εκεί του είπε µια µέρα, «είδατε κύριε πρόεδρε πόσο 

σας υποστηρίζω;» Του λέει ο Γέρος, ο οποίος ήταν αµίµητος, «Γιάννη εις τα γραπτά λαµβάνεις 

άριστα, εις τα προφορικά όχι». Ήξερε ότι προφορικά έκανε τα αντίθετα… Μετά το ’74 πλέον 

κράτησε µιαν φιλική στάση προς τον Καραµανλή χωρίς να εκδηλώνεται. Είχε πολύ καλές σχέσεις 

µε τον Καραµανλή 

ΣΧ: Σας γυρίζω ξανά στην αποστασία. Επειδή είπατε ότι ο Βελλίδης είχε καλη σχέση µε το παλάτι. 

Ήταν σε άµεση επαφή όταν συνέβαιναν [τα γεγονότα]; 

ΝΜ: Δεν το ξέρω… 

ΣΧ: Θυµαστε να καιν την “Μακεδονια”; 

ΝΜ: Όχι, [έκαιγαν] “Τα Νέα” και “Το Βήµα”. Η “Μακεδονία” ευθύς εξαρχής ήταν υπέρ του 

Παπανδρέου 

ΣΧ: Καποια στιγµη βγηκε στη δηµοσιοτητα ότι υπογράφηκε ένα πρωτόκολλο… 

ΝΜ: Ε, δεν νοµίζω, δεν θυµάµαι… δεν θυµάµαι αντιδράσεις. Με την εκάστοτε εξουσία ο Βελλίδης 

είχε πολύ καλές σχέσεις. Όταν λέω εκάστοτε εννοώ εκάστοτε, χωρίς καµια διακοπή. Διοτι έπρεπε 
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να φυλάγει τα συµφέροντά του και είχε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον για την Μακεδονία και 

προπάντων για τη Θεσσαλονίκη. Ήθελε να φυλάει και να αναπτύσσει τη Θεσσαλονικη για αυτό 

ανέλαβε άλλωστε και πρόεδρος της Έκθεσης, την οποία ανέδειξε, αλλά δεν ήταν ο σκοπός του 

αυτός. Ήθελε να έχει ένα κέντρο επαφών, ένα στρατηγείο για να υπερασπίζεται τη Θεσσαλονίκη. 

Ηταν ο τελευταίος υπερασπιστής και αρχηγός της Θεσσαλονίκης. 

ΣΧ: Θα λέγατε ότι είχε την ίδια δύναµη µε τον εκάστοτε υπουργό Βορείου Ελλάδος; 

ΝΜ: Ποιόν υπουργό, τι λες; Τους καλούσε [τους υπουργούς] για να πάρουν εντολές. Ήταν 

πανίσχυρος… 

ΣΧ: Θυµάστε κάποιο θέµα της Θεσσαλονίκης που ανέδειξε και πίεσε πολιτικά για να γίνει; 

ΝΜ: Δεν θυµάµαι. Αλλα θυµάµαι ότι ήταν εκσυχρονιστής… Να σας πω πχ δυο γεγονότα… 

Ήταν εναντίον των κοµµουνιστών αναφανδόν. Δύο συντάκτες του, τους θεώρησε ότι πήγαιναν πιο 

αριστερά στα ρεπορτάζ τους και τους απέλυσε. Η Ένωση Συντακτων ζήτησε µεσολάβηση, να κάνει 

συζητήσεις για να τους επαναπροσλάβει. Ο Βελλίδης είπε “µε σας δεν µιλάω”, δεν αναγνώριζε [την 

ΕΣΗΕΜΘ], αν και ο µακαρίτης ο Λαµπρινός που έγραφε τα σηµειώµατα στη 2η σελίδα [της “Μ”] 

ήταν πρόεδρος της Ένωσης. Και λέει “αν θέλετε να µιλήσω µε κάποιον να µου στείλετε τον 

Μέρτζο”. Πήγα εγώ εκ µέρους της Ενώσεως για να µεσολαβήσω. Είχε χτίσει τότε το συγκρότηµα 

στο Βαρδάρι… Είχε µια εικόνα µαχαραγιά… του είπα “σε παρακαλώ, είναι δυο φτωχά παιδιά, δεν 

έχεις και καλή εικόνα”. Και µου είπε, “άκου να σου πω, εγώ το µαγαζι δεν θα το κάνω γιάφκα” και 

µου βγάζει τα χειρόγραφα. Οι οποίοι [απολυθέντες] µάλιστα µε κατηγόρησαν, γιατί δεν ξέραν την 

µεσολάβηση µου… Το φύλαγε το “µαγαζί” σαν τα µάτια του. Στην Αθήνα είχε αρχιπιεστή, τον 

οποίο τον πλήρωνε χωρίς να κάνει τίποτε, µη τυχόν µπορέσει το συνδικάτο και κηρύξει απεργία. 

Αυτός είχε έτοιµο τον αρχιπιεστή, να τον φέρει για να κινήσει το πιεστήριο και στο Βόλο είχε 

έτοιµη οµάδα από λινοτύπες, τους οποίους πλήρωνε ένα επιµίσθιο για να είναι έτοιµοι. Ηταν ο 

πρώτος ο οποιος µετέφερε µε δικα του αυτοκίνητα την εφηµερίδα σε όλη τη Β. Ελλαδα µε στόλο 

αυτοκινήτων. 

Ένα δεύτερο περιστατικό… Ήταν την περίοδο που γίνονταν οι πρώτες εκλογές της µεταπολίτευσης 

και ο Βελλίδης κρατούσε ισορροπία (γιατί ήταν και το Κέντρο- Νέες Δυνάµεις, όλοι ήταν φίλοι 

του, αλλά κυρίως γιατί δεν ήθελε να χαλάσει την εικόνα της εφηµερίδας και την επιρροή της, 

παρότι ενδιαφερόνταν [για τις εκλογές]). Ένας µεγάλος επιχειρηµατίας, µακεδόνας, µου τηλεφωνεί 

από την Αθήνα και µου λέει: “πήγαινε στον Βελλιδη και αγόρασε [διαφηµιστικό χώρο] για τη ΝΔ. 

“Να πάρεις εσύ εν λευκώ και θα σου στείλω εγώ λεφτά”. Αυτός ήταν ένας µακεδονας του 
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εξωτερικού. Πήγα λοιπόν και τον είδα [τον Βελλίδη] και µου λέει: «άκουσε, εµείς είµαστε βλάχοι 

και πρέπει να ξέρεις και να καταλάβεις. Εγώ πρέπει να κρατήσω την ισορροπία, δεν µπορώ να βγω 

αναφανδόν γαλάζιος, πρέπει να έχει και το πράσινο κλπ για να ασκώ επιρροή. Και τότε, όταν ασκώ 

επιρροή δεν το κάνω για τον εαυτό µου, το κάνω για τον τόπο. Μπορώ να βοηθήσω τον τόπο και να 

επηρεάσω τα πράγµατα. Για αυτό… Είναι λεφτά… αλλά δεν µπορώ”. 

ΣΧ: Και το είπε, παρόλο που δεν συµπαθούσε τον Ανδρέα Παπανδρέου… 

ΝΜ: Και τότε [στις πρώτες εκλογές της µεταπολίτευσης] µου είπε ‘’εσύ που είσαι ξύπνιος µπορείς 

να µου πεις που τα βρίσκει τα λεφτά; Προκαταβολικά µου έρχονται… Τι είναι αυτό;». Από την 

αρχή δεν τον ήθελε. Από τη διάρκεια της αποστασίας. Της λεγοµένης αποστασίας. 

ΣΧ: Την περίοδο ’67-’74 ποια ήταν η στάση του Βελλίδη; 

ΝΜ: Είχε καλές σχέσεις. Προσωπικά, χωρίς να εκδηλώνεται στην εφηµερίδα. 

ΣΧ: Δεν ασκούσε κριτικη; 

ΝΜ: Κατά της δικτατορίας; Δεν θυµάµαι… Δεν ήταν και φιλική… Ήταν ειδησεογραφική όπως 

ήταν πάντα η “Μακεδονία”, και έτσι γλίτωνε. Αλλά υπήρχε λογοκρισία ένα διάστηµα, στην αρχή, 

που µας υπαγόρευαν ακόµα και τους τίτλους… Εκείνη που ασκούσε κριτική έµµεσα αλλά 

συστηµατικά ήταν η “Θεσσαλονίκη”. 

ΣΧ: Άλλες περιόδους που να θυµάστε εσείς, µε κρατικές παρεµβάσεις, λογοκρισία… και φαινόταν 

αυτό στην εφηµερίδα; Τη δεκαετία ’50-’60… 

ΝΜ: Πάντα υπήρχαν κρατικές παρεµβάσεις. Και τώρα υπάρχουν, και όχι µόνο από την κυβέρνηση. 

Αλλά δεν υπήρχαν ασφυκτικές πιέσεις. Δεν ξέρω, γιατί εγώ δεν ήµουν διευθυντής, τότε, από ό,τι 

αντιλαµβανόµουν. Εκείνο που ξέρω είναι ότι το 1936 ο Λεβαντής αποχώρησε από τη διεύθυνση 

την εφηµερίδας και εξέδωσε τον “Ελληνικό Βορρά”. Είχε κάποια ποσοστά µικρά [στη “Μ”] και 

πήρε τα χρήµατα και µε αυτά εξέδωσε την εφηµερίδα. Με τις ευλογίες του Βενιζέλου, που ζούσε 

στο Παρίσι. Στην πρώτη σελίδα είναι η Έλενα Σκυλίτση µε ευχές. Και τα αρχικά ΕΒ- Ελληνικός 

Βορράς ήταν τα αρχικά του ονόµατος Ελευθέριος Βενιζέλος, εκεί παρέπεµπε. Έµεινε βενιζελικός 

µέχρι το 1951, οπότε ο Λεβαντής προσεχώρησε στον Παπάγο. Όταν έγινε η δικτατορία της 4ης 

Αυγούστου ο Λεβαντής έκλεισε τον ΕΒ σε ένδειξη διαµαρτυρίας. Δεν τον έκλεισε καµία 

λογοκρισία και για αυτό το λόγο τον έστειλαν εξορία. Μεχρι το ’40 ήταν συνεχώς εξόριστος. Ο 

Βελλίδης [αντιθέτως] κράτησε την εφηµερίδα. Όπως και οι άλλες εφηµερίδες έµειναν… 

Κυκλοφορούσαν κανονικά. 
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ΣΧ: Και τότε, για µικρό χρονικό διάστηµα φυλακίστηκε ο Βελλίδης, έτσι δεν είναι; 

ΝΜ: Είχε καλές σχέσεις… 

ΣΧ: Στην πραγµατικότητα ήταν χέλι; Ήξερε να ελίσσεται; 

ΝΜ: Δεν ήταν µόνο αυτό. Είχε γνωριµίες προσωπικές, είχε κάνει εκδουλεύσεις και δεν έπαιρνε 

αντάλλαγµα, αυτό ήταν το µεγάλο του ατού. Οπότε την ηµέρα που τον χρειαζόταν, θυµόταν ο ίδιος 

ο πολιτικός και έλεγε «άστο Γιάννη». Αυτή ήταν η δύναµή του. 

ΣΧ: Εκδουλεύσεις µέσω της εφηµερίδας; 

ΝΜ: Δεν ήταν µόνο µέσω της εφηµερίδας. Σας είπα ότι είχε ένα τεράστιο δίκτυο ο ίδιος, 

προσωπικό. Και είχε βέβαια και µεγάλη περιουσία, πολύ µεγάλη. 

ΣΧ: Την οποία έκανε µέσω της εφηµερίδας; 

ΝΜ: Δεν θέλω να σχολιάσω 

ΣΧ: Αυτό το πολύ ισχυρό δίκτυο το χρησιµοποίησε για να πιέσει καταστάσεις προκειµένου να 

δείξει τη δύναµή του; 

ΝΜ: Δεν χρησιµοποιούσε το δίκτυο, χρησιµοποιούσε τις πληροφορίες του. Αυτος ήταν ο καλύτερα 

ενηµερωµένος άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη 

ΣΧ: Οπότε ήξερε τα πλυµένα και τα άπλυτα… 

ΝΜ: Ναι. Πήγαινε στον έναν και έλεγε “ξερεις έχω την πληροφορία ότι θα γίνει εκείνο» ή 

«πρόσεχε γιατί ο τάδε σε υπονοµεύει». Το διαπίστωνε αυτός και έλεγε «α, ο Γιάννης µε βοήθησε». 

Από πού να το φανταστεί κάποιος [ότι οι πληροφορίες του] προερχόταν από όλη την κοινωνική 

διαστρωµάτωση, από την κατωτάτη µέχρι την ανωτάτη. 

ΣΧ: Πάντως, δεν υπήρχε το φαινόµενο του εκβιασµού, από ότι καταλαβαίνω από τα λεγόµενά 

σας… 

ΝΜ: Όχι, όχι, αυτή ήταν η ευφυία του, σώρευε δύναµη και πλούτο προσωπικό, εγώ πιστεύω για να 

υπηρετήσει τον σκοπό του τον απώτερο, για να υπηρετήσει τον τόπο, όχι τον εαυτό του. Γιατί 

κάποια ώρα ήταν [πλέον] πάµπλουτος. Για να το κάνει αυτό, αντάλλασσε πληροφορίες… Αυτό δεν 

έβγαινε ποτέ [στη δηµοσιότητα], ούτε του αγγέλου του νερό, καµιά πληροφορία δεν έδινε. Έπαιρνε 

πληροφορίες, και όπου έκρινε σκόπιµο έλεγε «πρόσεξε εκεί θα γίνει αυτό». Όταν ο τάδε ισχυρός 

διαπίστωνε ότι ο Βελλίδης είχε δίκιο του χρωστούσε χάρη. Μετά ο Βελλίδης του έλεγε [σε αυτόν 
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που επωφελήθηκε από την πληροφορία] «θα γίνει αυτό, θα βγεις και θα πεις αυτό, γιατί έτσι είναι 

το συµφέρον της πόλης». Κατ’εµέ δεν ήταν εκβιαστής, ήταν χειριστής, διαχειριστής 

ΣΧ: Ωστόσο όταν επρόκειτο για αποφάσεις που είχαν να κάνουν µε τη Θεσσαλονίκη, µπορεί και να 

υπαγόρευε στους πολιτικούς ότι «θέλω να γίνει αυτό;» 

ΝΜ: Δεν έλεγε “θέλω”, ποτέ δεν έλεγε “θέλω”, έλεγε “πρέπει” και το τεκµηρίωνε. Πχ το λιµάνι 

πρέπει να αναπτυχθεί. Για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Αλλά το λεγε ο Βελλίδης και είχε 

κατάλληλο ακροατήριο 

ΣΧ: Αν ο εκάστοτε αξιωµατούχος δεν έκανε αυτό που του έλεγε ο Βελλίδης κινδύνευε µε οξεία 

κριτική από την εφηµερίδα; 

ΝΜ: Κατά κανόνα γινόταν. Δεύτερον δεν συνοµιλούσε µε τους υπουργούς, µιλούσε µε τους 

πρωθυπουργούς, µε τους αρχηγούς των κοµµάτων. Αλλά και ο κάθε υπουργός, αν εξελέγετο 

βουλευτής στη Βόρεια Ελλάδα, είχε ανάγκη εξ αντικειµένου από την εφηµερίδα. Δεν ήταν ανάγκη 

να τον πλήξει προσωπικά. Αν δεν ανέφερε τρεις φορές το όνοµά του και ανέφερε το όνοµα του 

τοπικού αντιπάλου του [έφτανε]… Ήταν έξυπνος ο Βελλίδης 

ΣΧ: Είχε τύχει σε συναντήσεις που είχατε οι δυο σας να σας εκφράσει απόψεις για πολιτικά 

πρόσωπα; 

ΝΜ: Ε, όχι. Εξ αποτελέσµατος ξέρω. Φερειπείν για τον τον Ανδρέα Παπανδρέου ανέκαθεν δεν… 

Και τον Γέρο δεν τον είχε σε ιδιαίτερη υπόληψη. Όπως και ο Λεβαντής δεν τον είχε. Παρότι ήταν 

στο ίδιο κόµµα, αυτοί ήταν µε τον Σοφοκλή τον Βενιζέλο ο οποίος ήταν ισορροπιστής. Σε ένα 

χρονογράφηµά µου στο “Βορρά” είχα γράψει ότι είναι πολύτιµος τώρα, όσο ποτέ, διότι τα 

πράγµατα θα εξελιχθούν και θα καταλήξουν σαν σύγκρουση αµαξοστοιχιών. Και συνέβη µέσα σε 

ένα χρόνο. Και έγινε µύλος. Αν ζούσε ο Βενιζέλος δεν επρόκειτο να γίνει αυτό… Επίσης [ήταν] 

στενά δεµένος µε τα ανάκτορα ο Βενιζέλος. 

ΣΧ: Θυµάστε κάποια σύγκρουση για κάποιο θέµα, της “Μακεδονίας” µε το “Βορρά” που ήταν 

ανταγωνιστικές εφηµερίδες; 

ΝΜ: Όχι, σύγκρουση απευθείας, δηµόσια, δεν υπήρχε. Υπήρχαν αντίθετες πολιτικές σε πολλά 

σηµεία. Για παράδειγµα, βρίσκοµαι στη “Μακεδονία”, δεν θυµάµαι για ποιο λόγο- διευθυντής είναι 

ο πανίσχυρος Ιωαννίδης. Εκείνη την ώρα ανακοινώνεται ότι προσεχώρησε στην ΕΡΕ ο µακαρίτης ο 

Αύγουστος ο Θεολογίτης, τον οποίο τον έχω µεγάλο σεβασµό, ο οποίος [παλιότερα] ήταν 

συνεργάτης [της “Μακεδονίας”]. Ωχ, αµαν, να ξεσπάσει ο Γιάννης Ιωαννίδης και να φωνάζει να 
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κατέβει ο Βελλιδης κατω, να λέει «µας πρόδωσε, έφυγε…» Γιατί [ο Θεολογίτης] ήταν στενός 

συνεργάτης. Εκείνη την περίοδο δεν ήταν, αλλά ήταν ο άνθρωπός τους και οµοϊδεάτης τους, ας 

πούµε στην παράταξη των φιλελευθέρων. Ο Ιωαννίδης έβριζε αλλα και ο Βελλίδης δεν τον 

σταµάτησε, ήρθε για να πληροφορηθεί και κουνούσε το κεφάλι του 

ΣΧ: Με τους εδώ υπουργούς Βορείου Ελλάδος τι σχέση είχε ο Βελλίδης; 

ΝΜ: Τι σχέση να έχει ο Βελλίδης; Οι υπουργοί Βορείου Ελλάδος δεν είχαν καµία εξουσία, ούτε 

καµιά αρµοδιότητα. Είναι αστείο να το λέµε. Οι επαφές του ήταν στο κέντρο, δεν ασχολούνταν µε 

τον νοµάρχη, µε τον υπουργό, 

ΣΧ: Επαφές µε τον ξένο παράγοντα, ας το πω έτσι, µε ξένες πρεσβείες, είχε; 

ΝΜ: Ε, είχε, αλλά εγώ δεν… δεν µπορώ να το µαρτυρήσω. Θα πρέπει να είχε, είναι ευνόητο. Αλλά 

ίσως για ενηµέρωση, όλοι θα θέλαν να ακούσουν τη γνώµη του, αυτό δε σηµαίνει ότι… Δεν ξέρω 

τίποτα για αυτό, ουτε µπορώ να φανταστώ. 

Ενίσχυε τους πολιτικούς, οικονοµικά, οι οποίοι είχαν φύγει µε τη δικτατορία στο εξωτερικό. Με 

χρήµατα, µε ταξίδια. Δεν θα σας πω ποιους… Με αυτές τις “αποσκευές” στη µεταπολίτευση έγινε 

πανίσχυρος. Η αποκορύφωση της δυνάµεως του έγινε µετά τη µεταπολίτευση 

ΣΧ: Οπότε απέκτησε πολύ στενές σχέσεις και µε τον Καραµανλή, έτσι; 

ΝΜ:Ναι, του µιλούσε του Καραµανλή στον ενικό-σπάνιο πράγµα να µιλήσει άνθρωπος στον 

Καραµανλή στον ενικό, σπανιότατο. Τον έλεγε πρόεδρο. Θυµάµαι µια φορά στο γραφείο του στην 

Έκθεση – διότι εγώ σας είπα ότι είχα άτυπες και όχι δηµόσιες σχέσεις µαζί του- τηλεφώνησε ο 

Καραµανλής, ήταν µια εκδήλωση της Εκθέσεως και δεν µπορούσε να έρθει και του λέει «τώρα 

πρόεδρε µας χάλασε τη µανέστρα». Τέτοια σχέση είχε… 

 [5] Συνέντευξη µε τον κ. Αντώνη Πεκλάρη, αρχισυντάκτης της εφηµερίδας “Θεσσαλονίκη” 

Σοφία Χριστοφορίδου: Τι εικόνα διατηρείτε από τον Γιάννη Βελλίδη; 

Αντώνης Πεκλάρης: Ήταν πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Είχε ακτινοβολία, ξεχώριζε ανάµεσα σε 

χίλιους. Δίπλα στον Καραµανλή ξεχώριζε αυτός. Πανέξυπνος… 

ΣΧ: Εσείς πόσα χρόνια τον προλάβατε; 

ΑΠ: Από το 1963 που βγήκε η εφηµερίδα “Θεσσαλονίκη” µέχρι το 1978 που πέθανε. Οι σταθµοί 

της ιστορίας του… βέβαια αυτός ήταν από νεαρός, που είχε πάρει από τον θείο του την εφηµερίδα, 

τη «Μακεδονία»… Έκανε και εξορία, ο Μεταξάς τον έστειλε και εξορία. Νεαρό τότε, τριαντάρη… 
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πόσο ήταν το ’36; Γεννήθηκε το 1907 (σ.σ. στη βιβλιογραφία αναφέτεται ως χρονολογία γέννησης 

το 1909). Πολύ ζωηρή φυσιογνωµία… Το 1955, από τύχη δεν επιβιβάστηκε σε ένα αεροπλάνο που 

έπεσε, και σώθηκε η ζωή του. Και από τότε σταµάτησε να ταξιδεύει και µε αεροπλάνο. 

ΣΧ: Έτσι εξηγείται και η µανία του µε τα αυτοκίνητα; 

ΑΠ: Με τα αυτοκίνητα έτσι κι αλλιώς… Ήθελε να είναι πρώτος. Στην Ελλάδα ήταν ο πρώτος που 

έφερνε αυτά τα ακριβά αυτοκίνητα…Κάντιλακ, Ρολς Ρόις, Μαζεράτι. Είχε και φιλίες στην Ιταλία 

και τα λοιπά… Ήταν ζωηρός, πολύ ζωηρός χαρακτήρας. Αλλά µετά το 1955 δεν ανέβηκε ποτέ σε 

αεροπλάνο. Μόνο όταν έπαθε καρδιά, εκεί έξω στην Ευρώπη, στη Δανία, τον µετάφεραν στο 

νοσοκοµείο. 

ΣΧ: Εγώ θα ήθελα να δω περισσότερο τη σχέση του, και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, µε 

τους πολιτικούς… 

ΑΠ: Ήταν ισχυρός, πολύ. Η «Μακεδονία» επί των ηµερών του ήταν εφηµερίδα µε παρεµβάσεις 

ουσιαστικές στην πολιτική, και όχι µόνο, ζωή της χώρας… 

ΣΧ: Θυµάστε κανένα περιστατικό; 

ΑΠ: Πάρα πολλά. Μετά τη µεταπολίτευση ο Καραµανλής τον έκανε πρόεδρο της Έκθεσης. Ως 

πρόεδρος της Έκθεσης δηµιούργησε έναν νόµο, ιστορικό για την έκθεση. Μεταµόρφωσε την 

έκθεση σε αποκλειστικό, εθνικό φορέα διεθνών εκθέσεων. Δηλαδή, µε τον νόµο αυτόν, που έκανε ο 

Βελλίδης, την έκθεση την έκανε πραγµατικά Διεθνή και µοναδικό φορέα διεθνών εκθέσεων. 

Δηλαδή, οποιαδήποτε άλλη διεθνής έκθεση ήταν να δηµιουργηθεί στην Ελλάδα ήταν να περάσει 

µέσω της ΔΕΘ. Ο µοναδικός αναγνωρισµένος φορέας διεθνών εκθέσεων ήταν η ΔΕΘ. 

Δεύτερον, η εφηµερίδα ήταν εφηµερίδα των ειδήσεων, λόγω της φανατικής του προσήλωσης, της 

µανίας του για την είδηση. Το 1958- αυτά δεν τα έζησα εγώ αλλά τα ξέρω- ήτανε τα χιλιάχρονα του 

Αγίου Όρους και έγινε µεγάλη δοξολογία στο Άγιο Όρος τα µεσάνυχτα του Σαββάτου, και ο 

Βελλίδης αξίωσε ότι η «Μακεδονία» την Κυριακή έπρεπε να βγει µε φωτογραφία από αυτή την 

δοξολογία. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πρόσβαση στο Άγιο Όρος. Κι όµως, στις 4-5 το πρωί η 

«Μακεδονία» περίµενε µε ανοιχτή σελίδα, ήρθε η φωτογραφία και η «Μακεδονία» κυκλοφόρησε 

µε φωτογραφία τον πατριάρχη Αθηναγόρα στη µεγάλη δοξολογία του Αγίου Όρους, για τα 

χιλιάχρονα. 

Άλλο περιστατικό, που δείχνει τον Βελλίδη. Ο Γιάννης Κακριδής τον αναφέρει ως έναν από τους 

πρωτοπόρους, τους διαµορφωτές της ελληνικής γλώσσας και ειδικά στον τοµέα του µονοτονικού. 
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Για καθαρά οικονοµικούς λόγους, έφερε λινοτυπικές µηχανές µε µονοτονικό. Τότε η γλώσσα είχε 

όλους τους τόνους και τα έξοδα ήταν πολλαπλάσια µε τις διορθώσεις στους τόνους, ξέρετε, 

περισπωµένες, οξείες… Καθιέρωσε στη Θεσσαλονίκη τετραχρωµία στην πρώτη σελίδα για το 

σκίτσο, από τη δεκαετία του ’50 ακόµη- τότε ήταν ο µεγάλος σκιτσογράφος Φωκίων Δηµητριάδης, 

που καθιέρωσε «τύπους» όπως την κότα του Τσάτσου, το φέσι του Μαρκεζίνη κλπ. Ο Δηµητριάδης 

ήταν µόνιµος συνεργάτης του «Βήµατος». Ο Βελλίδης τον απέσπασε, σε συµφωνία µε τον πατέρα 

Λαµπράκη τη δεκαετία του ’50 και η «Μακεδονία» είχε κάθε µέρα σκίτσο το Φωκίωνα 

Δηµητριάδη στην πρώτη σελίδα. Αυτό το σκίτσο µόνο η “Μακεδονία” το δηµοσίευε τετραχρωµία 

δηλαδή µε χρώµα, κάτι που ήταν τεράστιο έξοδο. Αυτά τα σκίτσα είναι συλλεκτικό είδος πλέον. Τι 

άλλο να θυµηθώ… 

Είχε παρεµβάσεις στην πολιτική, ήταν κεντρώος βασικά, εµφανιζόταν µε τη «Μακεδονία», µε τους 

φιλελευθέρους, βενιζέλικός κλπ αλλά τώρα προφορικά, προσωπικά, πίσω στο παρασκήνιο ο 

Βελλίδης ήταν µε όλους. Και µε το βασιλιά. 

ΣΧ: Πως εξηγείται ένας βενιζελικός να είναι και βασιλικός; 

ΑΠ: Πάνω σε αυτό αποδίδουν στον Γεώργιο Παπανδρέου µε τον οποίον ήταν στενοί φίλοι, αλλά 

σαν παράπονο το λεγε ότι “ο Βελλίδης είναι ένας µαθητής ο οποίος παίρνει άριστα στα γραπτά και 

µηδέν στα προφορικα΄’ 

ΣΧ: Για την εµπλοκή του στην αποστασία… σε αυτό το περιστατικό αναφερόταν [η συγκεκριµένη 

φράση]; 

ΑΠ:Η µεν «Μακεδονία» στη διάρκεια της αποστασίας ήταν ουδέτερη, η «Θεσσαλονίκη» όµως 

ήταν όχι αντίθετη απλώς, φανατικά αντιπολιτευτική. Βεβαίως µε την έγκριση του Βελλίδη, δεν θα 

µπορούσε να γίνει χωρίς αυτήν, εµείς [στη “Θεσσαλονίκη”] ήµασταν εναντίον. (σ.σ. αναφρορές off 

the record). Στην αποστασία η Μακεδονία ήταν ουδέτερη- όπως σε όλα ήταν ουδέτερη, ήταν 

εφηµερίδα των ειδήσεων, ανέφερε όλα, µισά µισά… 

ΣΧ: Πάντως στην περίπτωση της αποστασίας υπάρχουν και κάποια ντοκουµέντα, το «Μνηµόνιο», 

κάποια έγραφα από την αµερικανική πρεσβεία, που δείχνουν ότι ο Βελλίδης είχε συµµετοχή… 

ΑΠ:Αυτά είναι γνωστά πράγµατα, δεν υπάρχουν µνηµόνια… (σ.σ. αναφρορές off the record) 

Προσωπικά έχω κάνει εκατοντάδες τίτλους, όχι απλώς αντιπολιτευτικούς, µε ύβρεις, για τον 

Μητσοτάκη κλπ αυτό όµως δεν λέει τίποτα. Η “Μακεδονία” ήταν ουδέτερη και η “Θεσσαλονίκη” 

κατά της αποστασίας. Το αφεντικό ήταν το ίδιο. Τώρα… ο θεός και η ψυχή τους. 
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ΣΧ: Ποια ήταν η στάση του Βελλίδη απέναντι στα πολιτικά πρόσωπα της εποχής; Τι έλεγε πχ για 

τον Γέρο, τον Ανδρέα, τον βασιλιά, τον Καραµανλή; 

ΑΠ: Αυτά είναι γνωστά… Ο Βελλίδης σύχναζε σε καφενεία, παλιά ήταν και µε τον ναργιλέ του, 

ήταν φίλος του Γεωργίου Παπανδρέου, όχι απλώς αντιπολιτευόταν µισούσε τον Ανδρέα 

Παπανδρέου. Παρόλα αυτά όµως, τη “Θεσσαλονίκη”, τουλάχιστον όσο πρόλαβε µέχρι το 1978 που 

πέθανε, την είχε µισή- µισή. Και τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν µας έλεγε ‘’θα τον χτυπάτε’’ δεν 

ήµασταν κατά. Ίσως δεν πίστευε [ότι θα γίνει πρωθυπουργός]. Αυτός πρόλαβε το ποσοστό 25% που 

έλαβε στις εκλογές του 1977. Δεν φαινόταν ότι θα γινόταν αυτό το πράγµα που έγινε. Δεν ξέρουµε 

µετά, αν θα φτάναµε µε τον Βελλίδη το 1981, αν θα ήµασταν τόσο φανατικά υπέρ του Ανδρέα [η 

“Θεσσαλονίκη”], αν θα µας άφηνε δηλαδή ο Βελλίδης. 

ΣΧ: Γιατί τον αντιπαθούσε, λέτε; 

ΑΠ:Γιατί ήταν αντίπαλος του πατέρα του ο Ανδρέας. Δήλωσε από την αρχή αντίθεση στην πολιτική 

του πατέρα του. Είχε αισθανθεί προσωπικά θιγµένος [ο Βελλίδης] όταν ο διευθυντής του, ο 

Κούρτης, έβαλε υποψηφιότητα στις εκλογές του 1974 µε το ΠΑΣΟΚ. Ήταν προσωπικός φίλος µε 

τον γιο του Βενιζέλου, Σοφοκλή… Ο Βελλίδης ήταν κεντρώος, τυπικά 

ΣΧ: Υπήρχε φόβος ότι ο Αντρέας ήταν πολύ ριζοσπαστικός, θα µπορούσε να φέρει ανατροπές, τον 

κοµµουνισµό κλπ; 

ΑΠ: Για τον κοµµουνισµό δεν ξέρω αλλά… καταρχήν αµφισβητώντας τον ίδιο τον πατέρα του… Ο 

Παπανδρέου ο Γέρος απλώς εξαγνίστηκε µε τον Ανένδοτο… 

ΣΧ: Στη χούντα τι στάση κράτησαν οι δύο εφηµερίδες; 

ΑΠ: Η “Μακεδονία” ήταν απλώς ουδέτερη, ήταν εφηµερίδα των ειδήσεων. Η δε “Θεσσαλονίκη”… 

τι να πώ; Με την κάλυψη [του Βελλίδη]; Όχι, πιο πολύ αισθανόµασταν σαν ασφάλεια την παρουσία 

του Βελλίδη. Ήταν ένα καταφύγιο για κάποιον που ήθελε να διαβάσει και κάτι πέρα από τα 

συνήθη. Κάποτε λοιπόν θύµωσε ο Στέφανος Καραµπέρης, διοικητής της ΚΥΠ Β. Ελλάδος και λέει 

«Γιάννη οι δικοί σου µου την κάναν. Έλα γρήγορα από το γραφείο”, του είπε µε τρόπο επιτακτικό. 

Ο Βελλίδης (δεν ήµουν εγώ στο γραφείο αλλά τον άκουσε άνθρωπος δικός µου, ήταν ο Κούρτης) 

απάντησε «Στέφανε, δεν κατάλαβα, σε µένα µιλάς;» έτσι… Λέει «ναι, έλα γρήγορα στο γραφείο», 

απαντά «ναι θα ‘ρθω Στέφανε στο γραφείο σου, αλλά κοίταξε, εγώ έχω περάσει εποχές που κάτι 

συνταγµατάρχες σαν εσάς τους καθαρίζαν παιδάκια µε πέτρες στο δρόµο» δηλαδή [σαν να έλεγε], 

“µη µου κανεις το βαρύ”. Και όντως µετά την πτώση του Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη ο 

Καραµπέρης µε πολιτικά και µε τραγιάσκα ήρθε στο γραφείο του Βελλίδη για προστασία. 
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ΣΧ: Τον βοήθησε, ξέρετε; 

ΑΠ: Ε, τι να τον βοηθήσει. Δεν ξέρω τι του ζητούσε, ενδεχοµένως προστασία, µια καλή κουβέντα 

για τους άλλους. Τον θεωρούσαν κεντρικό πρόσωπο τον Βελλίδη, πρόσωπο µε επιρροή. 

Οπουδήποτε µπορούσε να σηκώσει το τηλέφωνο ο Βελλίδης και να έχει επιρροή. Οπουδήποτε. Και 

στον καλό και στον κακό 

ΣΧ: Σε όλα τα καθεστώτα, ακόµα και σε αυτά που ασκούσε κριτική, ο λόγος του είχε βαρύτητα; 

ΑΠ: Εννοείται, κριτική. Είπαµε την “Μακεδονία” την κρατούσε σε ένα επίπεδο άλλο. Με τη 

“Θεσσαλονίκη” την οποία είχε για τη νεολαία και για τα νέα ρεύµατα, την είχε και πολιτικά…. Όχι 

κοµουνιστική, αλλά δηµοκρατική, κεντροαριστερή, ότι ήταν οι διευθυντές της, οι άνθρωποι της… 

ΣΧ: Θεωρούταν πάντως ο ίδιος ο Βελλίδης αντικοµµουνιστής; 

ΑΠ: Ε, µάλλον 

ΣΧ: Ήταν κατάλοιπο του εµφυλίου, φαντάζοµαι… 

ΑΠ: Οπωσδήποτε 

ΣΧ: Ξέρετε τι έκανε την περίοδο του εµφυλίου; Αν είχε πάρει θέση; 

ΑΠ: Η “Mακεδονία” ήταν πάντα «εθνική» εφηµερίδα. (σ.σ. ακολουθούν γενικές αναφορές). 

(….) O Bελλίδης ήταν ένα πρόσωπο που τον θαυµάζαµε, σκληρός επαγγελµατίας, δίκαιος όσο το 

δυνατόν, σίγουρα ξεχώριζε τους ανθρώπους που είχε ανάγκη, τους είχε καλά, ξεχώριζε αµέσως 

ποιον να εµπιστευτεί και ποιον όχι. 

Η επιρροή του ήταν πάρα πολύ σοβαρή, [δεδοµένου] ότι ανήκε τυπικά στον δηµοκρατικό χώρο, 

[ήταν] βενιζελικός, κεντρώος. Εκεί είχε τη “Μακεδονία”. Κι όταν δηµοσίευσε τις δηλώσεις 

Καραµανλή (σ.σ. την περίοδο της χούντας) στη “Θεσσαλονίκη”, είχε δει ότι ο Καραµαλής 

ερχόταν… 

ΣΧ: Είχε προβλέψει ότι θα είναι ο επόµενος; 

ΑΠ: Βέβαια, ότι τελείωσε, έρχεται ο Καραµανλής και µάλιστα ο «νέος» Καραµανλής 

ΣΧ: Όχι της δεκαετίας του ’50… 

ΑΠ: Ένας του δεξιού χώρου, του “Βορρά” τον είχε πειράξει, του έστειλε ένα µήνυµα:, «τώρα;»-

γιατί µε τις δηλώσεις του Καραµανλή άρχισε η δίωξη της εφηµερίδας «Θεσσαλονίκη» τότε, 

κατάσχεση κλπ- Η απάντησή του Βελλίδη ήταν «πες σε αυτό τον ηλίθιο…», να µην πω τώρα 

ονόµατα, είναι γνωστός παράγοντας άλλης εφηµερίδας, του “Βορρά”, , «πες σ’αυτόν τον ηλίθιο 
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είχαν έναν Καραµανλή, τους τον πήρα και αυτόν»… Ο Καραµανλής, µε το που γύρισε τον Βελλίδη 

είχε από τον Τύπο εδώ πέρα, δεν είχε κανέναν άλλον. Ο “Βορράς” που τυπικά τον υποστήριζε, σαν 

να µην υπήρχε. 

ΣΧ: Ο ισχυρός ήταν ο Βελλίδης… 

ΑΠ: Ναι, τον Βελλίδη έκανε πρόεδρο της έκθεσης 

ΣΧ: Πάντως τη δεκαετία του ’50 δεν ήταν καλές οι σχέσεις τους… 

ΑΠ [Έκανε] αντιπολίτευση. Ειπαµε Κέντρο, Γεώργιος Παπανδρέου, Σοφοκλής Βενιζέλος κλπ. 

Κεντρώα η “Μακεδονία” 

ΣΧ: Πάντως δεν είχε κολλήµατα του τύπου «έκανα τότε αντιπολίτευση, θα κάνω για πάντα». 

Προσαρµόστηκε, άλλαξε. 

ΑΠ: Η εφηµερίδα ήταν αυτό που χοντρά- χοντρά λέµε τώρα δηµοκρατική. Η “Μακεδονία”. Δεν 

υπήρχε “Θεσσαλονίκη” τότε. Τη “Θεσσαλονίκη” την άφησε να πάει πιο µπροστά, στην εποχή της. 

Γιατί µην ξεχνάµε ότι η “Θεσσαλονίκη” βγήκε σε εποχή που άλλαξε η Ελλάδα. Εκδόθηκε την 

ηµέρα που δολοφονήθηκε ο Λαµπράκης και άλλαξε όλη η ιστορία. Η “Θεσσαλονίκη” θέλει 

ιδιαίτερη ερµηνεία 

ΣΧ: Τότε σας είχε πει την άποψή του για το τι είχε γίνει, ποιοι “έφαγαν” τον Λαµπράκη και τι 

στάση να κρατήσετε; 

ΑΠ: Όχι, δεν έλεγε τίποτα, ποτέ. Ποτέ δεν συζήτησε, ούτε ήξερε, ούτε έµπαινε σε τέτοιες 

δουλειές… Ο ίδιος µπορεί να ήξερε πολλά πράγµατα… Τώρα τον Λαµπράκη, κατά πεποίθηση 

κοινή, τον φάγαν υπηρεσίες ξένες, ακριβώς για να αλλάξουν την ιστορία της Ελλάδας. Άλλαξαν τα 

πάντα µε τη δολοφονία του Λαµπράκη… βγήκε ο Γέρος Παπανδρέου και έκανε το λάθος που 

υπέδειξε ως ηθικό αυτουργό τον Καραµανλή… Για να φαν τον Καραµανλή… Όταν το 1962 (σ.σ. 

εννοει το 1963) έφερε ο Καραµανλής τον Ντε Γκωλ, εκείνη τη φοβερή υποδοχή στη Θεσσαλονίκη, 

αυτοί που ξέραν να διαβάζουν πίσω από τα ψιλά γράµµατα, είπαν, έχει τελειώσει ο Καραµανλής. 

Δεν του συγχώρεσαν ποτέ αυτό το άνοιγµα του Καραµανλή στην Ευρώπη. Διότι τον Καραµαλή τον 

φέραν οι αµερικανοί, όπως τον φέραν τότε κλπ µε τις άλλες υποθέσεις, το ’55. Τότε ποιος περίµενε 

τον Καραµανλή; Για πρωθυπουργοί ήταν ο Στεφανόπουλος µε τον Κανελόπουλο και βγαίνει από τα 

ανάκτορα ο Καραµανλής και λέει “έχω πάρει την εντολή”… 

Σε όλα αυτά τα γεγονότα ο Βελλίδης, ε, βέβαια δεν είχε ρόλο, τουλάχιστον φανερά, µπροστά, στο 

προσκήνιο, αλλά πίσω, ε… έπαιζε τα παιχνίδια του. Πάντως ήταν παράγοντας της Ένωσης 
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Κέντρου. Πρέπει να συνέβαλλε και αυτός στη δηµιουργία της ΕΚ, µε τον Κληκλή, τον Σοφοκλή 

Βενιζέλο, τον Γεώργιο Παπανδρέου κλπ Σε όλα αυτά τα παιχνίδια τα πολιτικά ο Βελλίδης είχε 

ρόλο. Είχε παρέµβαση… ο Βελλίδης έπαιζε ρόλο. Ήταν µες στο παιχνίδι 

ΣΧ: Αυτό λέτε ότι αποδίδεται στην προσωπικότητά του; 

ΑΠ: Ε, βεβαίως. Κι άλλοι [ήταν] εκδότες… 

ΣΧ: Μιλάµε για έναν εκδότη που η εφηµερίδα του δεν κυκλοφορούσε στην Αθήνα… 

ΑΠ: Την ίδια εποχή φρόντιζε και έστελνε εφηµερίδες στη Γερµανία, όταν άρχισε το 

µεταναστευτικό. Έστελνε κάθε µέρα 5000 φύλλα στη Γερµανία. Τώρα, άµα ψάξεις για την 

Αποστασία, που µιλήσαµε προηγουµένως, τη βοήθησε και ο [Χρήστος] Λαµπράκης 

ΣΧ: Ναι, βέβαια… 

ΑΠ: Αλλά µια µέρα. Μια µέρα πρόλαβε [να στηρίξει τους αποστάτες δηµοσίως]. Του κάψαν τις 

εφηµερίδες στο Σύνταγµα και φωνάζαν τα γνωστά συνθήµατα και έκανε πίσω αµέσως 

ΣΧ: Θυµάστε ανάλογα περιστατικά, να καιν τη “Μακεδονία” εδώ; 

ΑΠ: Όχι γιατί δεν χρειάστηκε, η “Μακεδονία” δεν πήρε θέση υπέρ της Αποστασίας. Ουδέποτε. Η 

“Μακεδονία” ποτέ δεν πήρε θέση για κανένα, ήταν ουδέτερη, µε την έννοια ότι κατέγραφε απλώς. 

ΣΧ: Πολύ λίγες ήταν οι φορές που είχε άρθρο… 

ΑΠ: Άρθρο ποτέ, ποτέ δεν είχε. Γνώµη δεν είχε η «Μακεδονία» 

ΣΧ: Ούτε και στη “Θεσσαλονίκη” δεν είχατε; 

ΑΠ: Στη “Θ” πως δεν είχαµε; Όλα, και οι ειδήσεις και οι τίτλοι που κάναµε ήταν και σχόλια µαζί 

ΣΧ: Σας άφηνε όµως το ελεύθερο, δεν ήταν τόσο παρεµβατικός; 

ΑΠ: Μας άφηνε ή νοµίζαµε ότι µας άφηνε. Μας είχε πιο χαλαρά… αλλά αυτό είναι θέµα αίσθησης 

πιο πολύ. Επειδή τα έζησα, ήµουν υπεύθυνος σε έναν τοµέα, νιώθαµε την ασφάλεια. Κάναµε 

πράγµατα που δεν θα τολµούσαν άλλοι να κάνουν όχι από παλικαριά, αλλά διότι κάπου, έστω 

ασυναίσθητα νιώθαµε ότι υπάρχει µια φτερούγα πάνω µας. Αυτό το περνούσε ο Βελλίδης. Όποιος 

τον γνώριζε ήξερε ότι µπορούσε να υπολογίζει σε αυτόν. Είχε επιρροή παντού. 

Κοιτάξτε, υπάρχουν πράγµατα για τον Βελλίδη, τα οποία δεν µπορούν να γραφτούν, τουλάχιστον 

από µας, ιδίως γραφτούν µετά από πολλά χρόνια… για την προσωπική του ζωή, για την οικονοµική 

του ζωή, για τα χρήµατα… Όχι ότι τα ξέρει κανένας, αλλά κυκλοφόρησαν και γράφτηκαν και 

διεδόθησαν πάρα πολλά πράγµατα. Μόνο οι εφηµερίδες δεν µπορούν να αποδώσουν τόσα χρήµατα 
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θέλει άλλες επιρροές. Η κυκλοφορία και αυτά όλα είναι µετρηµένα κουκιά, για οποιαδήποτε 

εφηµερίδα, από πίσω πρέπει να υπάρχει και άλλη δουλειά. (σ.σ. ακολουθεί off the record 

συζήτηση). 

Για τον Βελλίδη η ουσία είναι η εξής: ήταν πολύ ισχυρή προσωπικότητα, ως εκδότης κινήθηκε στο 

χώρο του κέντρου, Ένωση Κέντρου και ό,τι είχε προηγηθεί και ό,τι ακολούθησε. Με την εφηµερίδα 

Θεσσαλονίκη προχώρησε πιο µπροστά, πιο προοδευτικά, πιο αριστερά, ας το πούµε και 

πρωτοποριακά. Πρωτοπόρος όπου χρειαζόταν, στο θέµα της γλώσσας… το αναφέρει ο Κακριδής. 

Καθιέρωσε εν µέρει µια µορφή µονοτονικού µε τις εφηµερίδες, πολύ πριν περάσει ως νόµος. Με τη 

δηµοσίευση των δηλώσεων Καραµανλή έγινε προωτόπορος της νεας εποχής της µεταπολίτευσης, 

µαζικά… 

ΣΧ: Πως αποφασίστηκε η δηµοσίευση των δηλώσεων Καραµανλή; (σ.σ. εν µέσω χούντας) 

ΑΠ: Πήραµε τις δηλώσεις Καραµανλή, αποφασίσαµε να τις δηµοσιεύσουµε, κι επειδή η χούντα 

είχε ανθρώπους- “καρφιά” σε όλους τους χώρους θα είχε και σε µας και θα γινόταν αντιληπτό, την 

κάναµε µόνο µε έναν έµπιστο τον αρχιεργάτη µας. Το δούλεψε [το κείµενο] στη λινοτυπική 

µηχανή, το έκανε σελίδα και βγήκε κατευθείαν στο πιεστήριο, δόθηκε έτοιµη σελίδα, µε τις 

δηλώσεις Καραµανλή, τον τίτλο κλπ, πριν πάρουν χαµπάρι. Άρχισε η εκτύπωση και τότε, µόλις το 

είδαν αυτοί κάποιοι ειδοποίησαν και µέχρι να έρθει ένας αξιωµατικός της ασφάλειας στην 

εφηµερίδα, µε χαρτί που ίσως κατασκεύασαν ή απέσπασαν από τον εισαγγελέα ότι «κατάσχεται η 

εφηµερίδα ‘Θεσσαλονίκη’ για τις δηλώσεις Καραµανλή”. Στο µεταξύ όµως η “Θεσσαλονίκη” 

έφευγε µε τα φορτηγά για την επαρχία, και έτρεχε µε τα περιπολικά τότε η χούντα να σταµατήσει 

τα αυτοκίνητά µας τα οποία είχαν φτάσει στην Ασπροβάλτα, στη Βέροια, την Καβάλα, την Κοζάνη 

κλπ και να µαζεύουν τις εφηµερίδες. Βέβαια πάρα πολλές κυκλοφόρησαν. Έγινε χαµός. Ενώ η 

“Βραδυνή” δεν πρόλαβε καν γιατί την προλάβαν όταν δούλευε το κείµενο και η κατάσχεση έγινε 

πριν κυκλοφορήσει η εφηµερίδα, η “Θεσσαλονίκη” όµως κυκλοφόρησε, πρόλαβε να 

κυκλοφορήσει, το πήραν µερικοί, το κάναν αντίγραφο, φωτοτυπίες κλπ και έγινε χαµός. Έκανε µια 

έφεση η εφηµερίδα ότι η κατάσχεση ήταν παράνοµη, δηµοσιεύσαµε ένα κείµενο ως οφείλαµε- δεν 

υπήρχε κανένας νόµος που να απαγορεύει (δεν έχουµε λογοκρισία το 1973). Επάνω σε αυτό άρχισε 

µια συζήτηση και να παίρνουµε από όλα τα πρωτοδικεία της χώρας αποφάσεις, απλώς για να 

περνάει το πράγµα και να σβήσει σιγά σιγά. Εµείς κυκλοφορούσαµε κανονικά. Εµείς αµυντικά 

υποστηρίξαµε ότι η παρανοµία ήταν δικιά τους, που µας κατασχέσαν την εφηµερίδα. Κουβέντα να 

γίνεται, δεν υπήρχε κανένα θέµα ότι κάναµε καµια παρανοµία 

ΣΧ: Πάντως δεν είχε κανέναν φόβο να κοντραριστεί µε την χούντα… 
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ΑΠ: Τυπικά όχι, διότι προστάτευε και η χούντα τον εαυτό της, έξω η Ευρώπη καραδοκούσε. 

Κατασχέσαν την εφηµερίδα, εντάξει, αλλά πιο πέρα τι, να µας καταδικάσουν κι όλας; Ένα χρόνο 

πριν, το 1972 ήταν τα 5 χρόνια της χούντας, κυκλοφόρησαν σε όλη την Ελλάδα αφίσες µε τίτλο «5 

χρόνια προόδου» και το Πάσχα µεγάλα δηµοσιεύµατα και µας υποχρέωσαν και εµάς- καίτοι δεν 

υπήρχε επίσηµα λογοκρισία- να βάλουµε τίτλο στα κυριακάτικα φύλλα «Πέντε χρόνια προόδου» 

και κυκλοφόρησαν οι εφηµερίδες µε µηνύµατα… ο Μακαρέζος, ο Παπαδόπουλος κλπ. 

Εµείς στη “Θ” βάλαµε τα τυπικά αλλά κάναµε ένα 4σέλιδο αφιέρωµα τι γράφουν οι ξένοι για τα 

“πέντε χρόνια προόδου” το οποίο ήταν φωτιά και λάβρα. ήταν να µας δέσουν χειροπόδαρα. Πέφτει 

µετά η αγωγή, βάλαν εκεί τυπικά έναν εισαγγελέα ότι αυτό το πράγµα είναι δυσφήµιση κλπ ότι 

είναι ανθελληνική ενέργεια- γιατί πάντα αυτά τα καθεστώτα ότι δεν συµφωνεί µαζί τους είναι 

ανθελληνικό, κατά το «κοµµουνιστικό» παλαιότερα. Αρχίζει λοιπόν ένας κύκλος ανακρίσεων και 

πηγαίναµε κάθε µέρα, δεν ξέρω επί πόσο καιρό και γινόταν ανακρίσεις και µας παν στα 

δικαστήρια. Αλλά φρόντισε ο Βελλίδης, από πίσω και προειδοποίησε, είπε “θέλετε να κάνετε δίκη 

πραγµατικά; Και να µας καταδικάσετε γι’ αυτό;”- στο οποίο και τι δε λέγαν οι ξένοι, για τη 

δικαιοσύνη, για τη χούντα, για την καταβαράθρωση της οικονοµίας. Ένα τετρασέλιδο φωτιά. Τότε 

ήταν ο Τσαουσίδης, ο Μεµής, ο Θόδωρος Ιωαννίδης. Δεν βάλαν τυχαία κείµενα, όλοι αυτοί την 

καίγαν την χούντα, τα «πέντε χρόνια προόδου» ήταν πέντε χρόνια καταστροφής. Τους 

προειδοποίησε παρασκηνιακά ο Βελλίδης, “αν θέλετε δίκη, αν θέλετε να µας καταδικάσετε, 

δέχοµαι την πρόταση. Θα νοικιάσω όλο το Μεντιτερανέ και θα φέρω µάρτυρες υπεράσπισης όλους 

αυτούς που γράφουν. Και για να έρθουν όλοι αυτοί θα ερχόταν και όλα τα µέσα [στα οποία 

εργαζόταν], BBC κλπ… θα κάνω τα έξοδα, αλλά θα γίνει δίκη”. Και βέβαια καταλάβαν αυτοί, 

κάναν ένα συµβιβασµό. Φτάνει η ηµέρα της δίκης ο εισαγγελέας µιληµένος να την πνίξουν την 

υπόθεση, κατηγορούµενοι ο Κούρτης και εγώ, και παίρνει το λόγο πρώτα ο εισαγγελέας και αρχίζει 

να κάνει µια διάλεξη περί του τι είναι είδηση: “Ειδηση είναι αυτό που  γίνεται, αυτό που γράφεται, 

καµια φορά είναι είδηση και αυτό που λέγεται ότι έγινε. Οι κατηγορούµενοι λοιπόν πρέπει να 

κριθούν µε βάση το αν µετέδωσαν  σωστά αυτά τα ανθελληνικά κλπ αλλά οι δηµοσιογράφοι έχουν 

δικαίωµα να δηµοσιεύσουν και τέτοια πράγµατα, αρκεί να µην τα παραποιήσουν, να µην 

παρέµβουν”. Άρα ο δηµόσιος κατήγορος προτείνει διακοπή της δίκης, µε υποχρέωση εντός ευλόγου 

διαστήµατος εµείς να παρουσιάσουµε τα κείµενα των πρωτοτύπων από τα οποία µεταφράσαµε, 

µαζί µε τα δικά µας δηµοσιεύµατα να τα στείλουν στο υπουργείο Εξωτερικών, στην αρµόδια 

υπηρεσία να κάνουν έλεγχο της ακριβούς µετάφρασης, για να εξακριβωθεί αν περιπέσαµε σε 

αδίκηµα εµείς ή όχι, Η υπόθεση αυτή τελείωσε µε διακοπή της δίκης, και βέβαια πίσω από όλα ο 
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Βελλίδης. Την ισχύ του την ήξερε και ήξερε να την χρησιµοποιεί. Ακτινοβολούσε. Ήταν άνθρωπος 

της εξουσίας 

Λίγα χρόνια πριν πεθάνει, κάπου στο 1976, ήρθε ένας αµερικανός παράγων, υφυπουργός, στα 

γραφεία εκεί απέναντι,. Τον συνόδευε ως διερµηνέας ο Λαµπρινός, πρόεδρος της ΕΣΗΕΜΘ, ήταν 

στο γραφείο τύπου στο αµερικανικό προξενείο… Μας έλεγε µετά τις εντυπώσεις του αµερικανού 

από τον Βελλίδη.”Ανθρώπους σαν τον Βελλίδη στην Αµερική τους χρησιµοποιούµε, άσχετα αν 

είναι πολιτικοί ή όχι . Έναν άνθρωπο σαν τον Βελλίδη θα τον χρησιµοποιούσαµε να διευθύνει έναν 

οικονοµικό τοµέα πχ Τραπεζών” καίτοι αγράµµατος οικονοµικά. Χαρακτηριστικό δεν µετρούσε 

ποτέ χρήµατα, τα ψηλαφούσε, τα καταλάβαινε από την αφή. Ο Βελλίδης έκανε εντύπωση και στον 

αµερικάνο αξιωµατούχο και σε οποιονδήποτε τον επισκέπτονταν, ήταν µια πολύ ισχυρή 

προσωπικότητα. Το αν παρασκηνιακά υποστήριζε κάποιον… αυτά δεν αποκαλύπτονται και δεν 

χρειάζονται κι όλας… Ήταν ένας παράγοντας που ΄έπαιζε ρόλο, υπέρ του αστικού καθεστώτος, 

ήθελε τη σταθερότητα του αστικού καθεστώτος 

 

!
[6] Συνέντευξη µε τον δηµοσιογράφο κ. Χρίστο Χριστοδούλου, επικεφαλής του γραφείου Αθηνών της 

“Μακεδονίας” 

Χρίστος Χριστοδούλου: Ο Βελλίδης αντιλαµβανόταν κάτι που έδειχνε πόσο εφυής ήταν. Ότι Το 

κέντρο αποφάσεων ήταν στην Αθήνα και [ο ίδιος] έπρεπε να είναι στην Αθήνα. Όπως επίσης 

αντιλαµβανόταν ότι ένα ισχυρό γραφείο στην Αθήνα, έστω και αν άνηκε σε µια εφηµερίδα της 

επαρχίας όπως η Μακεδονία έδινε την εντύπωση και µιας ισχυρής εφηµερίδας, που µπορεί να έχει 

το πόδι της και στην Αθήνα. 

Σοφία Χριστοφορίδου: Γιατί δεν θέλησε να ιδρύσει εφηµερίδα στην Αθήνα, αφού είχε την ισχύ; 

ΧΧ: Φαίνεται ότι υπήρχε µια άτυπη συµφωνία µεταξύ των έκδοτων «δεν θα ανέβουµε πάνω, δεν θα 

κατεβείς κάτω». Ήταν ένας παράγοντας που τον υπολόγιζαν πολύ οι Αθηναίοι εκδότες και ήξεραν 

ότι θα κατάφερνε να κάνει εφηµερίδα στην Αθήνα αν ήθελε αλλά και ο Βελλίδης ήξερε πως αν 

ανέβαιναν οι Αθηναίοι στη Θεσσαλονίκη θα είχε και αυτός κάποιο πρόβληµα. 

ΣΧ: Ο Βελλίδης πως έγινε τόσο ισχυρός, να έχει τόσα χρήµατα και τέτοια επιρροή, µια επαρχιακή 

εφηµερίδα; 

ΧΧ: Πρώτα πρώτα η “Μακεδονία” ήταν µια εφηµερίδα που είχε παράδοση. Δεν ήταν πολλές οι 

εφηµερίδες που άρχισαν να βγαίνουν στην Τουρκοκρατία και συνέχισαν να κυκλοφορούν και µετά 
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τον Α’ και τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Οπότε διέθετε ένα τεράστιο κύρος. Μην ξεχνάµε ότι ήταν 

και βενιζελική εφηµερίδα. Όσο ήταν στην εξουσία η κεντρώα παράταξη την υποστήριζε [την 

κυβέρνηση] αλλά και τον υποστήριζε [η κυβέρνηση τον εκδότη]. 

ΣΧ: Και οικονοµικά; 

ΧΧ: Δεν ήταν τότε έτσι τα πράγµατα. Από όσο αφηγούνταν, οι εκδότες δεν ήταν εξαρτηµένοι 

οικονοµικά από τις κυβερνήσεις αλλά από τα έσοδα της εφηµερίδας, από την κυκλοφορία και τη 

διαφήµιση. Δεν ήθελαν να έχουν την οποιαδήποτε πολιτική παράταξη ή ιδεολογική γραµµή ως 

“πέµπτη φάλαγγα” στη δοµή της εφηµερίδας. 

ΣΧ: Αυτό δηλαδή που λέµε “διαπλοκή” δεν υπήρχε; 

ΧΧ: Διαπλοκή σίγουρα υπήρχε. Όταν λεµέ ότι [η “Μακεδονία”] ήταν βενιζελική εφηµερίδα 

εννοούµε ότι υποστήριζε αναφανδόν, άνευ προϋποθέσεων όποια απόφαση του κόµµατος ή του 

αρχηγού του. 

ΣΧ: Δεν υπήρχαν ανταλλάγµατα; 

ΧΧ: Δεν έχω ακούσει για κάποια ανταλλάγµατα. Προφανώς θα υπήρχαν ανταλλάγµατα, δεν 

υπάρχει αµφιβολία, αλλά δεν θα ήταν στο µέγεθος που είναι τώρα. 

ΣΧ: Ο Βελλίδης σας µιλούσε, εσάς που ήσασταν “προστατευόµενός” του; 

ΧΧ: Ο Βελλίδης δεν µιλούσε. Συνήθως µιλούσε όταν αισθανόταν ότι έχει την ανάγκη να 

εξοµολογηθεί κάτι, αλλά και πάλι το έκανε µε µεγάλη φειδώ. Δεν αποκάλυπτε ποτέ τις µύχιες 

σκέψεις του. Τον έλεγαν “Στάλιν”. Ήταν εσωστρεφής και κατά έναν τρόπο και λίγο πολίτης της 

οθωµανικής αυτοκρατορίας, µε µια σιωπηλή και ήρεµη αυτοκυριαρχία που δεν την εξωτερίκευε. 

ΣΧ: Για το παρελθόν; Για όσα γεγονότα ο κύκλος είχε πια κλείσει; 

ΧΧ:Έλεγε ότι “εµείς είµαστε βενιζελικοί”- µιλούσε πάντα στο α’ πληθυντικό είτε αφορούσε αυτόν 

είτε την οικογένεια του. Έλεγε «εµείς στηρίζαµε τον Βενιζέλο. Σε µας έστελνε ο Βενιζέλος τα 

σχέδια, τα οποία προωθούσε στη συνεχεία ως ειδήσεις η “Μακεδονία” και έβλεπαν έτσι τις 

αντιδράσεις του κόσµου µέσω µιας εφηµερίδας της επαρχίας, για να δουν αν θα το εφαρµόσουν, 

και µετά η “είδηση” περνούσε στον Τύπο της Αθήνας». 

ΣΧ: Υπάρχει κάποιο τέτοιο παράδειγµα που µπορείτε να αναφέρετε; 

ΧΧ: Πρέπει κανείς να δει τα πρωτοσέλιδα της “Μακεδονίας” της εποχής του Α’ Παγκοσµίου 

Πολέµου, αµέσως µετά τη Μικρασιάτικη Καταστροφή και στο µεσοπόλεµο για να καταλάβει ότι 
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ποσό η “Μακεδονία” στήριξε το έργο του Βενιζέλου. Κυρίως ήταν πατριωτική εφηµερίδα, µε την 

αγνή έννοια του ορού. Στήριζε πρωτίστως τον γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας, που ήταν τόσο 

ευάλωτος, ακόµα και πριν να έρθουν οι πρόσφυγες, αλλά και µετά. Η εφηµερίδα “Μακεδονία” 

κατεύθυνε την κυβερνητική πολιτική σε έργα ωφέλιµα για τον κόσµο. 

ΣΧ: Η βενιζελική παράδοση προέρχεται από τον πατέρα του; 

ΧΧ: Η σχέση µε το κόµµα του Βενιζέλου προέρχεται από τον πατέρα και τον θείο του αλλά ήταν 

και ο ίδιος ακραιφνής βενιζελικός. 

ΣΧ: Σας είχε µιλήσει για την περίοδο Μεταξά; Γιατί φυλακίστηκε; 

ΧΧ: Ναι, µιλούσε για αυτή την περίοδο. Ήταν άνθρωπος που είχε χιούµορ. Έλεγε ότι τον έστελναν 

εξόριστο στα νησιά γιατί άσκησε κριτική για κάποια πράγµατα και χάρις στα λεφτά που διέθετε και 

τις λίρες που είχε πάντα µαζί του περνούσε θαυµάσια. Έλεγε πως έκανε τις καλύτερες διακοπές 

στην εξορία του. Τον είχαν συλλάβει ως διευθυντή της εφηµερίδας και η “Μακεδονία” είχε κλείσει 

κιόλας για ένα διάστηµα. Ο Βελλίδης έλεγε ότι ούτε οι Γερµανοί δεν την έκλεισαν αλλά το έκανε ο 

Μεταξάς. Οι Γερµανοί δεν πρόλαβαν να την κλείσουν γιατί ο ίδιος ο Βελλίδης είχε διακόψει την 

κυκλοφορία της. 

ΣΧ: Διέκοψε; Δεν ήταν ότι επιτάχθηκαν τα µηχανήµατα; 

ΧΧ: Διέκοψε. (σ.σ. η πληροφορία αυτή ερχεται σε αντίθεση µε τη δηµοσιευµένη απόφαση του 

γερµανού διοικητή της Θεσσαλονίκης Φον Λιστ για παύση έκδοσης της εφηµερίδας). Τα 

µηχανήµατα επιταχθήκαν, κατασχεθήκαν και εξαφανίστηκαν. Όταν µετά τον πόλεµο ο Βελλίδης 

ήθελε να βγάλει την εφηµερίδα χρειάστηκε να αγοράσει µηχανήµατα εξ αρχής ή προσπάθησε να 

βρει ψάξει κοµµάτι κοµµάτι για τα µηχανήµατα και να µπορέσει να βγάλει την εφηµερίδα. Διέκοψε 

τον χειµώνα του ’41 και ο ίδιος διέφυγε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και εξαφανίστηκε. 

ΣΧ: Εκεί χάνονται τα ίχνη του; 

ΧΧ: Δεν έκανε κάτι κρυφό αλλά έδρασε µε έναν περίεργο τρόπο. Είχε στενές σχέσεις µε Εβραίους 

και βοηθούσε για τη διαφυγή τους. 

ΣΧ: Η “Μακεδονία” είχε κατηγορηθεί για αντισηµιτισµό… 

ΧΧ: …και δικαίως γιατί είχε υποθάλψει τα επεισόδια του συνοικισµού Χιρς (σ.σ. προφανώς εννοεί 

τον εµπρησµό στο συνοικισµό Κάµπελ). Δεν έλεγε πολλά για αυτά ο Βελλίδης, αλλά ξέρω από 

ιστορικά κείµενα ότι κατηγορήθηκε η εφηµερίδα για αντισηµιτισµό. Αλλά δεν ήταν στη βάση της 

αντισηµιτική ούτε ο Βελλίδης αντισηµίτης. Ήταν περισσότερο µια εφηµερίδα που υπερασπιζόταν 
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τα συµφέροντα της Β. Ελλάδας και νοµίζω ότι εκείνη την περίοδο υπήρχε µια διάθεση να 

συζητηθεί το θέµα αν έπρεπε να διεθνοποιηθεί η Θεσσαλονίκη, και όλα αυτά τα απέδιδαν στους 

Εβραίους. Η “Μακεδονία” προσπάθησε να µην επιτρέψει να γίνει κάτι τέτοιο. Νοµίζω ότι τα 

επεισόδια του συνοικισµού είχε να κάνει µε αυτό. Μια φοβία που έπιασε τον κόσµο της 

Θεσσαλονίκης και ένα περίεργο αντισηµιτικό µένος. 

ΣΧ: Πάντως λέτε ότι την περίοδο της κατοχής βοήθησε Εβραίους. 

ΧΧ: Ναι, ναι, βοηθούσε τους Εβραίους στην κατοχή και εγώ προσωπικά µέσω αυτού είχα γνωρίσει 

πάρα πολλούς Εβραίους που ήταν φίλοι του. 

ΣΧ: Η σχέση του µε την αντίσταση; 

ΧΧ: Δεν νοµίζω ότι είχε ενεργό ρολό στην αντίσταση. Πάντως ξέρω ότι βοηθούσε επ’ αµοιβή να 

διαφύγουν Εβραίοι στη Μέση Ανατολή και την Τουρκία. Η κατοχή ήταν απροσδιόριστη περίοδος. 

Ο ίδιος έπαιζε χαρτιά για να επιβιώσει. Μπριτζ και πόκερ. Ήταν εξαιρετικός παίχτης αλλά δεν ήταν 

τζογαδόρος. Ήταν πολύ προσεκτικός στις κινήσεις τους. Μπριτζ έπαιζε και ο Σοφ. Βενιζέλος, ο 

στενότερος φίλος του. 

ΣΧ: Με τον Βενιζέλο πως προκύπτει η σχέση; 

ΧΧ: Σχεδόν φυσικά. Ήταν βενιζελικός ο Βελλίδης, σε αυτόν απευθύνθηκκε ο Σοφόκλης, µαζί 

στήσανε πολλές πολιτικές κινήσεις του χώρου αυτού, πριν την Ένωση Κέντρου και στη συνέχεια. 

Αν έµεινε ο Βελλίδης στην Ένωση Κέντρου ήταν γιατί υπήρχε ο Σοφοκλής. Κι αν έφυγε από την 

Ε.Κ. και στήριξε την αποστασία ήταν γιατί είχε πεθάνει στο µεταξύ ο Σοφοκλής. Είχε 

αποδεσµευτεί από τη σχέση Σ. Βενιζέλου- Γ. Παπανδρέου. Αυτή ήταν µια σχέση ισορροπίας 

τρόµου γιατί δεν ήταν ποτέ παπανδρεϊκός ο Βελλίδης, ήταν πάντα βενιζελικός και πάντα την 

Ένωση Κέντρου. Ο Βελλίδης ήταν “ναι µεν αλλά” µε τον Παπανδρέου. 

ΣΧ: Στη διάρκεια της κατοχής είχε αναπτύξει ιδαίτερες σχέσεις µε τους βρετανούς; 

ΧΧ: Σίγουρα! Σίγουρα είχε σχέσεις. Ακροθιγώς έλεγε ότι η intelligence service είναι 100 χρονιά 

µπροστά από την CIA. H CIA είναι όχι απλώς ένα “τίποτα” αλλά ένα “πολύ κακό τίποτα” µπροστά 

στην ιδιοφυΐα των ανθρώπων της intelligence service. Το θεωρώ βέβαια. Έζησα καταστάσεις που 

ήξερε τι γινόταν, πολύ πριν συµβεί. Την δικτατορία την ήξερε πολύ πριν συµβεί και διασταύρωσα 

εγώ ο ίδιος τις πληροφορίες. Πήγα στις Βρυξέλλες να βρω τον Εφραιµιδη που ήταν τότε βουλευτής 

της ΕΔΑ πριν από την χούντα. Ο Βελλίδης τον ειδοποίησε να το σκάσει γιατί θα συλληφθεί. Ο 

Βελλίδης διατηρούσε εξαιρετικές σχέσεις µε την αριστερά, περισσότερο από ότι µε τη δεξιά. Δεν 
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εµπιστευόταν τους δεξιούς όσο εµπιστευόταν τους αριστερούς, χωρίς να έχει ίχνος πολιτικής 

σχέσης µε την αριστερά. 

ΣΧ: Αναφέρεται όµως ότι ήταν αντικοµµουνιστής… 

ΧΧ: Βέβαια, ήταν αντικοµµουνιστής µεγάλος. Του έλεγα όταν ήταν πρόεδρος του Κέντρου 

Κινηµατογράφου να χρηµατοδοτήσει τον Αγγελόπουλο και µου έλεγε «ποτέ, είναι κοµµουνιστής» 

και του έλεγα «µα τι φοβάστε, ο κινηµατογράφος δεν δηµιούργησε ποτέ καµιά επανάσταση». 

«Ούτε την παραµικρή παροχή πρέπει να δίνεις σε έναν αριστερό» µου έλεγε. (σ.σ.διακοπή) 

ΣΧ: Στον εµφύλιο είχε ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ των εθνικοφρόνων; 

Χ.Χ.: Όχι τόσο, προσπαθούσε να είναι στη µέση. Έβλεπε ότι δεν θα έχει καλά αποτελέσµατα και 

ακολουθούσε τη µέση γραµµή, όσο µπορούσε. Προσπαθούσε να κρατά ισορροπίες, γιατί έβλεπε ότι 

κινδύνευε αν ακλουθούσε τη µια ή την άλλη γραµµή. 

ΣΧ: Επειδή ήταν στη Βόρεια Ελλάδα; 

ΧΧ: Βέβαια, δεν ήξερε κανείς που θα καταλήξει αυτό το “παιχνίδι” 

ΣΧ: Στη συνέχεια, παρόλο που έχουµε δεξιές κυβερνήσεις, τη δεκαετία του ’50, αυτός συνεχίζει να 

είναι βενιζελικός… 

ΧΧ: Πάντα 

ΣΧ: Με τον Καραµανλή; Γιατί υπήρχε η κόντρα την πρώτη περίοδο του Καραµανλή; Είχε 

κυνηγηθεί; 

ΧΧ: Πάρα πολύ. Και ως πρόεδρος της ΔΕΘ, είχε απειλήσει να παραιτηθεί, αν πάρουν τη ΔΕΘ από 

τη Θεσσαλονίκη γιατί ο Καραµανλής ήθελε να το κάνει. Ήταν κακή η σχέση τους γενικά. Μετά την 

µεταπολίτευση αλλάζει βέβαια- το έζησα αυτό. Ερχόταν από τις συναντήσεις τους µε τον 

Καραµανλή ο Βελλίδης και έλεγε «µωρέ αυτός φαίνεται να έχει βάλει µυαλό». Ήταν 

εντυπωσιασµένος και καταλάβαινα, παρότι µικρός τότε, ότι ήταν το πρόσχηµα για να µην πει ότι [ο 

ίδιος] αλλάζει [πολιτικό] στρατόπεδο έλεγε ότι ο Καραµανλής έχει ώριµες πολιτικές απόψεις. 

ΣΧ: Γιατί άλλαξε “στρατόπεδο”; 

ΧΧ: Έκρινε ότι αυτό ήταν το συµφέρον της Ελλάδας. Είχε µια κοµµουνιστοφοβία. Μετά την 

χούντα υπήρχε ένας φόβος για το ποια θα είναι η κατάληξη της µεταπολίτευσης και υπήρχε µεγάλη 

σύγκρουση των πολιτικών δυνάµεων. Πιστεύω ότι ο Βελλίδης ήθελε να βοηθήσει τότε τη δεξιά να 

σταθεροποιηθεί. 
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ΣΧ: Το έκανε και πριν τη χούντα, µετά το θάνατο του Σ. Βενιζέλου, την περίοδο της αποστασίας… 

Χ.Χ. Για τον ίδιο λόγο. 

Σ.Χ. Έβλεπε τον Παπανδρέου ως παράγοντα αστάθειας; 

ΧΧ: Δεν εµπιστευόταν τον Παπανδρέου, ειδικά αφότου πέθανε ο Σοφοκλής. Προέβλεπε ότι ο γιος 

του, ο Ανδρέας, θα µετακύλυε την Ένωση Κέντρου προς τα αριστερά και αποφάσισε να την 

σταµατήσει. 

ΣΧ: Θα ήθελε δηλαδή, µε κάποιο τρόπο, µετάβαση της ηγεσίας της Ε.Κ. από τον Γεώργιο 

Παπανδρέου, σε άλλον, αλλά να µην είναι αυτός ο άλλος ο Ανδρέας; 

ΧΧ: Πιθανόν, αλλά αυτό δεν το ξέρω, δεν έζησα αυτή την περίοδο. Από ότι µπορώ να καταλάβω 

από τα λεγόµενα. 

ΣΧ: Για τη χούντα; Σας µιλούσε για την περίοδο αυτή; 

ΧΧ: Έτυχε πολλές φορές να µου πει ότι τον παρακολουθούν. Ότι του έχουν βάλει κοριούς και 

παρακολουθούσαν το γραφείο του νύχτα µέρα για να ξέρουν τις σχέσεις του, αυτό είναι βέβαιο, το 

διασταύρωσα και εγώ αυτό από συναδέλφους παλιότερους από µένα. Τον συνέλαβαν στο 

αεροδρόµιο γιατί είχε µερικά παραπάνω χαρτονοµίσµατα και προσπάθησαν να τον διασύρουν. Τον 

κατηγόρησαν ότι ως πρόεδρος της ΔΕΘ ανέθεσε στον Ζογγολόπουλο ένα φρικτό άγαλµα και 

εκείνος παρουσίασε ότι είχε πάρει τις πιστοποιήσεις από ανθρώπους της τέχνης ότι πρόκειται για 

ένα εξαιρετικό καλλιτέχνηµα. Τον κατηγόρησαν ότι έπαιρνε και παράτυπα λεφτά σαν πρόεδρος της 

ΔΕΘ αλλά εκείνος παρουσίασε ότι ότι λεφτά έπαιρνε τα παρέδιδε στο ταµείο υπάλληλων της ΔΕΘ. 

Πράγµατα που δεν ήταν γνωστά γιατί δεν προέβαλε το φιλανθρωπικό του έργο. Άλλωστε η 

“Θεσσαλονίκη” µε τον Κουρτή επικεφαλής αποδείκνυε ότι έκανε έναν γενναίο αντιδικτατορικό 

αγώνα. 

ΣΧ: Ο ίδιος ήταν επικριτικός; Εξέφρασε άποψη, έστω εκ των υστέρων; 

ΧΧ: Άνθρωποι σαν τον Βελλίδη δεν κάναν δηλώσεις όπου όπου. Αυτά γινόταν σε κλειστά δωµάτια. 

Ασφαλώς, δεν θα εξοµολογούταν κάτι τέτοιο σε µένα, ένα παιδί. Δηµοσίως δεν έχει κρίνει ούτε 

θετικά ούτε αρνητικά την 7ετια. Πρόσεχε τι έλεγε και που το έλεγε. 

ΣΧ: Γενικώς ήταν δύσκολο να καταλάβεις την τοποθέτησή του, έπρεπε να διαβάσεις πίσω από τις 

γραµµές των ειδήσεων… 

ΧΧ: Υπήρξε ένας κάλος δάσκαλος για όλους τους µετέπειτα εκδότες- εκτός από το φαινόµενο της 

διαπλοκής. Όλοι εκδότες µετά ακολούθησαν το παράδειγµα του, του µεσαίου χώρου. [η 
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“Μακεδονία”] δεν ήταν εφηµερίδα του κύριου άρθρου. Έλεγε ότι το σχόλιο έπρεπε να εµπεριέχεται 

στην είδηση και έδινε κατευθύνσεις ώστε τα κείµενα µε τρόπο που να ενηµερώνουν άµεσα αλλά 

και να κατευθύνουν τον αναγνώστη. Βεβαίως ήταν πολύ µαχητική. Το άρθρο το θεωρούσε 

ξεπερασµένο. Ο τίτλος ήταν το µεγάλο σχολείο της “Μακεδονίας”. Στον τίτλο έβλεπες τα πάντα 

χωρίς έλεος για τους αντίπαλους. 

(σ.σ. διακοπή) Ήξερε για τον θάνατο του Στάλιν 24 ώρες πριν δηµοσιοποιηθεί. Και είναι η µόνη 

εφηµερίδα στον κόσµο που δηµοσιοποίησε την είδηση πριν την ανακοινώσει επίσηµα το Κρεµλίνο. 

Υπάρχει και έν ανέκδοτο για το συγκεκριµένο γεγονός. Η “Μακεδονία” έχει την είδηση µε κάτι 

τεράστια γράµµατα, “ξύλινα” όπως έλεγε ο Βελλίδης γράµµατα. Όταν είδε την εφηµερίδα είπε 

«βρω τι πήγατε και κάνατε;». «Γιατί κύριε Βελλίδη; Είναι τα µεγαλύτερα που υπάρχουν». «Αυτά 

βρω τα έχω για να αναγγείλω τη Δευτέρα Παρουσία, όχι τον θάνατο του Στάλιν» είπε. 

ΣΧ: Για τον Ανδρέα Παπανδρέου τι γνώµη είχε; 

ΧΧ: Δεν τον πήγαινε µε τίποτα. Θυµάµαι κάλυπτα την προεκλογική οµιλία του Παπανδρέου στη 

Θεσσαλονίκη το ’77-’78 κατά την οποία ήταν και υποψήφιος βουλευτής µε το ΠΑΣΟΚ και ο 

Αντώνης Κουρτής. «Κύριε Βελλίδη νοµίζω ότι θα έχουµε µια µεγάλη έκπληξη µε τον Ανδρέα» του 

είχα πει. «Δεν υπάρχει περίπτωση, ποτέ όσο ζω εγώ, να δει Θεού πρόσωπο αυτός» είπε. Πρέπει να 

είχαν σύγκρουση, γιατί φαίνεται πως ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν συγχώρεσε τον Βελλίδη που 

πρόδωσε τον πατέρα του στα “Ιουλιανά”. 

ΣΧ: Αυτή η φράση του Γέρου “Γιάννη στα γραπτά παίρνεις άριστα, στα γραπτά κάτω από τη βάση” 

ισχύει; Ήταν για την αποστασία; 

ΧΧ: Ισχύει, ήταν για άλλη περίπτωση όµως 

ΣΧ: Απέναντί στη βασιλεία ποια ήταν η στάση του; 

ΧΧ: Συναισθηµατική. Δεν είχε σχέση µε τη βασιλεία, ποτέ, ποτέ! Είχε πάθει έµφραγµα, στην 

Κοπεγχάγη νοµίζω, και αυτός που τον φρόντισε ήταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, τότε έκπτωτος. Όχι 

µόνο πήγαν οι καλύτεροι γιατροί αλλά ήταν πληρωµένα και όλα τα έξοδα σε ένα από τα 

ακριβότερα νοσοκοµεία. Γι αυτό τον λόγο έγινε φιλοβασιλικός, για καθαρά συναισθηµατικούς 

λόγους. 

[7] Συνέντευξη µε τον κ. Μανώλη Κανδυλάκη, δηµοσιογράφο της εφηµερίδας “Δράση”, ερευνητή της 
ιστορίας του Τύπου της Θεσσαλονίκης 

ΜΚ: Οπωσδήποτε ήταν πρωτοπόρος σε ορισµένα πράγµατα. Ακολούθησε κάποιες τακτικές οι 

οποίες αποδείχθηκαν πολύ καλές. Μιλώ για τον τεχνολογικό τοµέα, από πλευράς τυπογραφείου. 
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Βέβαια καθυστερηµένα ακολούθησε το offset, εκεί δεν ήταν πρωτοπόρος, αλλά σε άλλα ζητήµατα 

ήταν…  Τον είχε προλάβει και ο “Βορράς… Ο Βελλίδης και την ολοκλήρωσε και την 

συµπλήρωσε… Ήταν αξιόλογος, δυναµικός, δεν υπάρχει αµφιβολία, 

Θέλω να σταθώ στο πείσµα του εις τη σύνταξη της εφηµερίδας, στην πλευρά της κυκλοφορίας. 

Ενώ στον τεχνολογικό τοµέα κάπου καθυστέρησε, έφταιγε περισσότερο η αντίληψη του διευθυντού 

του, µιλάµε για µια περίοδο από το 1963 και µετά που ήταν ο Δηµάδης, ο οποίος είχε µια 

διαφορετική αντίληψη του νεωτερισµού. Εκείνο που βρήκε εκείνο συνέχιζε. Οι τίτλοι έντονοι στην 

πρώτη σελίδα. Και λόγω σχήµατος… Οι εφηµερίδες είχαν τεράστιους τίτλους και τονίζαν 

υπερβολικά το θέµα. Ο Βελλίδης ξεκίνησε µεταπολεµικά µε µια νοοτροπία, µε ένα κασέ που είχε 

βρει. Λίγο το συµπλήρωσε, αλλα δεν το άλλαξε ούτε ο Ιωαννίδης ούτε ο Δηµαδης. Έβγαλε τη 

“Θεσσαλονίκη”, [αυτή] ήταν µια καινοτοµία. Ήταν µια αρνητική καινοτοµία ο περιορισµός του 

ειδησεογραφικού µέρους της εφηµερίδας. Η “Θ” είχε ξεκινήσει µε µικρά άρθρα, ποµπώδεις πρώτες 

σελίδες κλπ το κασέ της είχε επιτυχία. Η “Μ” ήταν τετράστηλα. Έπρεπε να είναι πολύ σηµαντικό 

[το θέµα] για να είναι 6στηλο. Το κύριο άρθρο για µένα είναι απαραίτητο στην εφηµερίδα. Στη “Μ” 

δεν υπήρχε. Δεν είναι δυνατόν να το εγκαταλείψεις, παρόλο που είναι βλαπτικό γιατί µονοµιάς 

διαχωρίζεις τους αναγνώστες… 

ΣΧ: Ο Βελλίδης όµως δεν ήθελε να χάσει αναγνώστες… 

ΜΚ: Έκανε το άλλο αυτός, έβγαλε εφηµερίδα [τη “Θ”] γα να πει την άλλη γνώµη. Ο τίτλος της 

εφηµερίδας, ακόµα και ξερός, “µιλάει”, έχει στοιχεία της γραµµής, όπως η λεζάντα κ η 

γελοιογραφία. Είχε κορυφαίες γελοιογραφίες πολιτικές οι οποίες και τη γραµµή της εφηµερίδας 

έδειχναν και ενυπωσίαζαν το κοινό 

ΣΧ: Πλαγίως όµως. Η εφηµερίδα δεν έβγαινε να πει ξεκάθαρα ποιον υποστηρίζει… 

ΜΚ: Αυτό σας λέω, φαινόταν από τον τίτλο, τον χαιρετισµό του γεγονότος αν το χάρηκε ή 

δυσαρεστήθηκε. (σ.σ. ακολουθούν γενικές αναφορές). Το κύριο άρθρο και τα σχόλια είναι 

βλαπτικό. 

Παραδείγµατα εντυπωσιακά για την εποχή τους: όταν πέθανε ο Στάλιν η “Μ” κυκλοφόρησε µε 

8στηλο τίτλο, µε µεγάλα στοιχεία. Αυτό ήταν µια εκτίµηση του αρχισυντάκτη εκείνης της ώρας. 

Ήταν παγκόσµια αποκλειστικότητα. Ο αρχισυντάκτης είχε τελειώσει την εφηµερίδα και καθόταν τα 

ξηµερώµατα…και άκουσε την είδηση στο ραδιόφωνο. 

Διαµαρτύρεται την άλλη µέρα ο Βελλίδης στον Ιωαννίδη, “γιατί τόση προβολή; Γιατί 

χρησιµοποίησες τέτοια στοιχεία; Αυτά θα τα χρησιµοποιούσες µόνο για τη δευτέρα παρουσία”. 



307
Αυτό δείχνει µια συντηρητικότητα και µια πολιτική τοποθέτηση. Τις επόµενες µέρες των εκάστοτε 

εκλογών, στους τίτλους έβγαινε µια απογοήτευση, µια ουδετερότητα, µια αντικειµενικότητα. Δεν 

εξέφραζε ενθουσιασµό 

ΣΧ: Ο βασικός στόχος του ήταν να κερδίσει φύλλα. [Όµως] δεν θα ήθελε να βγει ανοιχτα υπέρ της 

ΕΚ όταν κέρδισε τις εκλογές; 

ΜΚ: Φοβόταν ότι θα έχανε κάτι άλλο από τους απογοητευµένους. Εγώ βλέπω πως εκφράζεται η 

εφηµερίδα, χωρίς να σηµαίνει πάντα ότι εκφράζεται σύµφωνα µε τις επιθυµίες του εκδοτη. Πολλές 

φορές δεν παίρνει είδηση 

ΣΧ: Δεν ξέφευγαν πάντως οι διευθυντές του από τη γραµµή… 

ΜΚ: Δεν µπορούσαν, είναι ασύλληπτο (σ.σ. ακολουθούν γενικές αναφορές). 

Προσωπική γνωριµία µε τον Βελλίδη δεν είχα, αλλά δεν του ήµουν άγνωστος. Ήµουν βοηθός 

αρχισυντάκτη στην εφηµερίδα «Δράση», ήµουν στο κλαµπ των λίγων που εξέφραζαν τις 

εφηµερίδες εκείνης της εποχής. Πάντα ο οποιοσδήποτε εκδότης µαθαίνει για τους συντάκτες της 

αντίπαλης εφηµερίδας (σ.σ. γενικές αναφορές) 

ΣΧ: Εσείς από τη θέση του παρατηρητή, από µια ανταγωνιστική εφηµερίδα…. 

ΜΚ: Βρέθηκα κι εγώ, σε µια στιγµή, να είµαι στην πολιτική δύναµη του Βελλίδη. Το 1952 αν δεν 

κάνω λάθος ήταν υποψήφιος βουλευτής. Ήταν σε αυτές τις εκλογές που ήτα καταδικασµένες να 

αποτύχουν…  Τότε ήταν “επιστρατευµένος” [από το Κόµµα Φιλελευθέρων], λόγω της επιβολής, 

της δυνάµεως και του κύρους που είχε. Τότε ζήτησα τη βοήθειά του, γιατί µε είχαν συλλάβει. 

Πετούσαµε µε αυτοκίνητο φυλλάδια του Κόµµατος των Φιλελευθέρων και ο Βελλίδης ήταν στον 

συνδυασµό, είχε τις δηµόσιες σχέσεις και  τηλεφωνεί αµέσως και µε άφησαν ελεύθερο. 

Τότε που κατέβαινε ο Παπαγος για 2η φορά ήταν βέβαιο ότι θα κέρδιζε. Αυτός ήταν στο συνδυασµό 

ΕΠΕΚ -Φιλελευθέρων, µέχρι τότε ήταν κυβερνητικός συνδυασµός. Ο Βελλίδης µπήκε για να 

στηρίξει το συνδυασµό µε την παρουσία του. Ο κόσµος που έβλεπε τον Βελλίδη στο ψηφοδέλτιο, 

τον ταύτισε. Άλλωστε εκείνη τηη εποχή οι εφηµερίδες ήταν δακτυλοδεικτούµενες καταλάβαινε 

κανείς αν διαβάζει µια εφηµερίδα τι είναι πολιτικά. (σ.σ. ακολουθούν γενικές αναφορές). 

(….) Κατά τη διάρκεια του εµφυλίου, η δυνατότητα να έχει µια κυκλοφορία η εφηµερίδα 

επηρεαζόταν από την αντίληψη του κόσµου για το αν πρόσφερε στην εθνική γραµµή… Στο 

εξώφυλλο του τρίτου τόµου του βιβλίου µου υπάρχει µια φωτογραφία από την παρασηµοφορία 

δηµοσιογράφων από το Γ Σώµα Στρατού. Ήταν όλοι τους δεξιοί  και κεντρώοι, αλλά µέσα σε 
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αυτούς δεν ήταν δηµοσιογράφοι της “Μακεδονίας”.… Η τελετή έγινε µετά τον εµφύλιο και 

τιµήθηκαν αυτοί που αγωνίστηκαν µε τις εφηµερίδες τους υπέρ της εθνικοφροσύνης. Ξεχώρισαν 

τους εθνικόφρονες και δεν βάλαν µέσα τη «Μακεδονία» 

ΣΧ: Δεν είχε κρατήσει σαφή στάση υπέρ των εθνικοφρόνων; Λέγεται ότι είχε κοµµουνιστοφοβία… 

ΜΚ: Δεν το ξέρετε αυτό. Κοµµουνιστοφοβία µε την έννοια ότι θα έτρωγαν την περιουσία του αν 

επικρατούσε ο κοµµουνισµός; Έτσι είναι φυσικό. Σαν ιδεολογία όµως, δεν νοµίζω ότι ανησυχούσε. 

ΣΧ: Με την έννοια ότι είχαµε βγει από τον εµφύλιο, και βρισκόµασταν στην περίοδο του ψυχρού 

πολέµου… 

ΜΚ: Εγώ τον τοποθετώ σε µια ουδέτερη στάση, σε µια πονηρή στάση αναµονής… Οι εφηµερίδες 

µετά την αποχώρηση των Γερµανών, βγήκαν πριν τη συµφωνία της Βάρκιζας και µετά την 

ανακωχή και την υποχρέωση των αριστερών [δυνάµεων του ΕΑΜ] να φύγουν από τη 

Θεσσαλονίκη. Εκδόθηκαν οι προπολεµικές εφηµερίδες στις 21 Ιανουαρίου [1945], αλλά όχι η 

“Μακεδονία”. Είναι ένα στοιχείο το οποίο θα µπορούσε να ερµηνευτεί. Είναι µια ένδειξη. Η 

“Μακεδονία” βγήκε στις 28 Μαρτίου 

ΣΧ: Περίµενε να δεί που «θα κάτσει η µπίλια;» 

ΜΚ: Κάτι τέτοιο… Προσωπικά… πατρολογικά µάλλον, γιατί ο πατέρας µου ήταν στη χωροφυλακή 

και πριν από τον πόλεµο τον συνελάµβανε, τον άφηνε ελεύθερο… ήταν στο 1928 µε 1929… ήταν 

νεαρός ο Βελλίδης, δεν λογάριαζε τίποτα, ξόδευε αφειδώς, γλεντούσε σε χώρους που δεν ήταν 

κατάλληλοι για έναν Βελλίδη… (σ.σ. off the record και γενικές αναφορές). Εκείνη την εποχή µια 

τέτοιου είδους συµπεριφορά ήταν µεµπτή. Και δεν ήξερε η αστυνοµία τι µπορεί να υποκρύψει…  

(σ.σ. αναφορές εκτός θέµατος) 

ΣΧ: Συνελήφθη και κατά την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά… 

ΜΚ: Για δύο αδικήµατα. Το ένα ήταν ότι είχε προβάλλει υπερβολικά µια δίκη, γιατί ένας 

υπαξιωµατικός προσέβαλε και έδωσε έναν µπάτσο σε έναν εβραίο στρατιώτη. Γίνεται λοιπον το 

προσκλητήριο και λέει ο διοικητής “το θύµα και ο δράστης ένα βήµα µπροστά”. Και λέει στον 

εβραίο “εσύ δώσ’ του δύο µπάτσους”. Η «Μακεδονία» έβαλε τίτλο «Ένα βήµα µπροστά, δύο 

σκαµπίλια εις τον λοχία». Ήταν ένας υπερβολικός τίτλος για τη δηµόσια τάξη της εποχής. 

Υπήρχε ένας αντισηµιτισµός της «Μακεδονίας», ο οποίος ξέφτισε επί Βελλίδη. Είχε δύο κόσµους 

τους εβραίους και τους πρόσφυγες. Υποστηρίζοντας τους πρόσφυγες έπαιρνε θέση εναντίον των 

εβραίων και είχε µια συµπεριφορά παράξενη. Αυτός ο αντισηµιτισµός εκφραζόταν µε αυτό το 
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επεισόδιο. Ήταν όµως ευθύνη αλλονών, του συντάκτη, του αρχιστυντάκτη. Ο Φαρδής, προπαντώς, 

έβαζε φωτιά… έγραφε µε πάθος. Οι εβραίοι είχαν τα πολιτικά τους προβλήµατα, εναντίον της 

εθνικοφροσύνης που εξέφραζε η «Μακεδονία». 

Στη 2η σελίδα δηµοσίευε εγκυκλοπαιδικά πράγαµτα, σταυρόλεξα, µυθιστορήµατα. Είχε µια στήλη 

και έλεγε “η σοφία των λαών”. Έγραψε µια φορά µια φράση, ένα απόφθεγµα, µια ισπανική 

παροιµία που έλεγε «όταν µπαίνουµε στα µεγάλα σαλόνια, να µην ξεχνούµε τι ήµασταν πριν 

µπούµε στα σαλόνια αυτά». Πέρασε αυτό από τη λογοκρισία γιατί θεωρήθηκε κέντρισµα 

αντιδικτατορικό. Τον φωνάζουν τον Βελλίδη στην Αθήνα και του λεν «κάτι έγραψες». Δεν ήξερε 

για τι επρόκειτο και τηλεφωνεί στον Ιωαννίδη.  “Δεν γράψαµε τίποτα” λέει, ο Βελλίδης λέει «δεν 

ξέρω τι γράψαµε». Τον κλείσαν µέσα και βγήκε φωτογραφία. Έχει έναν φίλο, συνοµήλικο, ο οποίος 

κάθε πρωί έπαιρνε τις εφηµερίδες και κλεινόταν στη φυλακή για να του κάνει παρέα, έφευγε τα 

βράδια. Το όνοµα αυτού: Κωσταντίνος Δηµάδης (σ.σ. ακολουθούν γενικές αναφορές) 

(….) Ο Βελλίδης ήταν όνοµα και πράµα “µακεδονάρχης”. Όταν λέµε Βελλίδης, είτε 

Αλεξανδρούπολη ήταν ή Φλώρινα, έτρεµαν. Είχε το πλεονέκτηµα να είναι οµοϊδεάτης, στο 

µεγαλύτερο διάστηµα της υπηρεσίας του, µε τις κυβερνήσεις. Έκανε δυο προσπάθειες 

απαγκιστρώσεως από τη ιδεολογία που κληρονόµησε, τη φιλελεύθερη δηµοκρατική. Απέτυχε και 

στις δύο. Η µία ήταν διαφαινόµενη, οι άλλες µετά τον πόλεµο. Η πρώτη ήταν η εθνική του 

συµπεριφορά κατά τον ελληνογερµανικό πόλεµο… Τους Γερµανούς τους είδε σαν Έλληνας. Αυτό 

δεν αποδεικνύεται. Στη διάρκεια των λίγων ηµερών του ελληνογερµανικού πολέµου έγραψε 

κατεβατά, αρθρογραφία, έβγαλε το άχτι του εναντίον του Χίτλερ και των Γερµανών. Και κλείνει. 

Γιατί έκλεισε; Ο στρατάρχης που ‘ήρθε εδώ είπε «ξέρετε για ποιο λόγο έκλεισε η ‘Μακεδονια’». 

Ήταν η στάση της εναντίον του Χίτλερ. Η άλλη, πονηρή ερµηνεία ήταν ότι είχε πάρει λεφτά ο 

Βελλίδης για να υποστήριξε αυτές τις απόψεις. Αυτό δεν αποδεικνύεται… Από τους Άγγλους… 

αλλά εγώ πιστεύω ότι ήταν µια αγανάκτηση ελληνική 

ΣΧ: Πάντως λέγεται ότι είχε στενές σχέσεις µε τους Άγγλους και την περίοδο της κατοχής 

ΜΚ: Άγνωστο. Φαίνεται ότι βοηθούσε αντιστασιακές οργανώσεις, κάποιους που είχαν έρθει από το 

µέτωπο και δεν µπορούσαν να έρθουν πίσω στη Θεσσαλονίκη. Γινόταν αυτά. Αλλά µε έξοδα του 

Βελλίδη, ή µε αντάλλαγµα; Δεν το ξέρω. Όµως, µετά τον πόλεµο, όταν ανετέθη στον Καραµανλή, 

µε τον ανώµαλο τρόπο, να γίνει πρωθυπουργός, ο Βελλίδης τον «έγλυφε». Πολύ σωστά 

τοπικιστικά- «ο µακεδόνας, να τον υποστηρίξουµε». Προσπαθούσε να κάνει µια στροφή προς τον 

Καραµανλή. 
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ΣΧ: Ήθελε δηλαδή να µετατοπιστεί από την οικογενειακή παράδοση και να πάει πιο δεξιά; 

ΜΚ: Πιο δεξιά… αλλά δεν ήταν δυνατόν τη µια µέρα να ήταν υποψήφιος βουλευτής και την άλλη 

να υποστήριζε τον Καραµανλή. 

Η άλλη συµπεριφορά, που ήταν και αληθινή αλλά και εµφανής ήταν µε την υποστήριξη των 

κυβερνήσεων των αποστατών. Εκεί έκανε µια σαφή στροφή, την οποία εγώ δεν την εντοπίζω, δεν 

ξέρω… Το γιατί… ίσως ήταν το εκδοτικό του συµφέρον, ίσως το εθνικό του συµφέρον… 

Προηγουµένως είχε αγωνιστεί, τα γράφει πολύ σωστά ο Χριστοδούλου. 

ΣΧ: Το 1956, όταν ανέβηκε στην εξουσία ο Καραµανλής ήταν θετικά διακείµενος λετε. Μετά, είχαν 

κόντρα; 

ΜΚ: Όχι. Κράτησε µια στάση αντικειµενική, τοπικιστική, όπως θέλετε πάρτε το. Τον έβλεπε µε 

κάποιο θετικό µάτι. Υπήρξε µια πίεση λαϊκή µε αποτέλεσµα η “Μ” να επιστρέψει στις παραδόσεις 

της 

ΣΧ: Εµπλέκεται ενεργά στην Ένωση Κέντρου στη συνέχεια… 

ΜΚ: Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε Καραµανλής (σ.σ. προφανώς αναφέρεται στην περίοδο της 

αποστασίας). Με τον Στεφανόπουλο είχε καλές φιλίες και προσπάθησε να τον υποστηρίξει αλλά 

τον εγκατέλειψε… του κάψαν κάτι φύλλα 

ΣΧ: Είναι πραγµατικό αυτό το γεγονός; 

ΜΚ: Βέβαια, δεν µπορεί να τα αµφισβητήσει αυτά κανένας… Εκείνο που είναι µεµπτό για τις 

δηµοκρατικές παραδόσεις του Βελλίδη είανι ότι από τη µια είχε την υποχρέωση της ενηµέρωσης- 

είχε το δηµοσιογραφικό και εκδοτικό δαιµόνιο. Είχε µια αντίληψη περί αµοιβής του, επιτρεπτή, κι 

από την άλλη ήταν οι δηµοκρατικές του παραδόσεις. Ούτε στην περίοδο του Μεταξά, ούτε στην 

κατοχή, ούτε στην περίοδο της χούντας έπρεπε να εκδοθεί η “Μακεδονία”. Στη µεν περίοδο του 

Μεταξά εκδόθηκε, στην περίοδο της κατοχής παύθηκε- οι άλλες διέκοψαν, έχει διαφορά- στην 

περίοδο της χούντας συνέχισε. 

ΣΧ: Την περίοδο της χούντας πάλι προσπαθούσε να κρατήσει ισορροπίες, από ό,τι καταλαβαίνω. 

[Η “Μακεδονία] δεν έδωσε καµια µάχη… 

ΜΚ: Δεν µπορούσε. Έκανε κάποιες πλάγιες, χλιαρές αντιδικτατορικές αναφορές. Αντίθετα η “Θ” 

ήταν πρώτον νεανική -ο Βελλίδης από πίσω, δεν υπάρχει αµφιβολία- ήταν ζωντανή και ήταν 

καταδικασµένη να κλείσει. Δεν την είχε σε εκτίµηση ο Βελλίδης, ότι θα επιζήσει. Οπότε δεν τον 
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πολυένοιαζε. Το θάρρος και το θράσος των δηµοσιογράφων που δηµοσίευαν κείµενα… το κοινό 

στρεφόταν και όντως η “Θεσσαλονίκη” έκανε αγώνα (σ.σ. γενικές αναφορές) 

Το να µη δηµοσιεύεις άρθρο είναι ένα ας το πούµε µεταπολεµικό φαινόµενο  (σ.σ. γενικές 

αναφορές). (…) στα εγκαίνια του κτιρίου της Τσιµισκή παρευρέθηκε ο Σοφοκλής Βενιζέλος ο 

οποίος εκείνη την εποχή ήταν εκτός από πολιτικός και πολύ στενός [προσωπικός] του φίλος 

ΣΧ: Με τους εδώ πολιτικούς τι σχέσεις είχε; 

ΜΚ: Με τον Μπακατσέλο, µε τον Παπαηλιακή που ήταν δήµαρχος (και αυτή ήταν η αιτία που 

αποχώρησε ο Ιωαννίδης) και τον Τσίρο. 

[8] Συνέντευξη µε τον κ. Φαίδωνα Γιαγκιόζη, δηµοσιογράφο της εφηµερίδας “Θεσσαλονίκης” 

Σοφία Χριστοφορίδου: Πως γνωρίσατε τον Ι. Βελλίδη και πως προέκυψε η συνεργασία σας; 

Μπορείτε να ανακαλέσετε στη µνήµη σας στοιχεία της προσωπικότητάς του; 

Φαίδων Γιαγκιόζης: Εγώ πως τον έζησα. Τον γνώρισα στο τέλος της δεκαετίας του ’50 όταν 

µπήκαµε στο πανεπιστήµιο. Παράλληλα µε το πανεπιστήµιο ήµουν περιστασιακός συνεργάτης της 

‘Μακεδονίας’. Μετά πήγαµε, η καινούρια γενιά δηµοσιογράφων της  εφηµερίδας “Δράση” πήγαµε 

στον “Ελεύθερο Λαό” και από εκεί µας µάζεψε όλους ο Γιάννης Ιωαννίδης, διευθυντής της 

“Μακεδονίας”. Πρώτος πήγε ο Αντώνης Κουρτής. Ήδη, δίπλα στον Ιωαννίδη ήταν ο Γιάννης ο 

Αρβανιτίδης. Μετά τον Κουρτή πήγε ο Αντώνης Πεκλάρης, τρίτος πήγα εγώ, για να ξεκινήσουµε 

την καινούρια εφηµερίδα τη “Θεσσαλονίκη”. 

Η “Θεσσαλονίκη” έχει µια προϊστορία µε τον Βελλίδη. Εκείνη την εποχή για να βγάλεις µια 

εφηµερίδα έπρεπε να καταθέσεις έναν τίτλο της εφηµερίδας και ένα κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα. 

Ο Βελλίδης είχε πιάσει όλα τα πιθανά σήµατα της Θεσσαλονίκης, ώστε να µην βγει κάποιος στο 

µέλλον και βγάλει εφηµερίδα µε το όνοµα “Θερµαϊκός”, “Κάσσανδρος”, η “νύφη του 

Θερµαϊκού”… κάπου 50 τίτλοι. Οπότε πήγαινε κάποιος στο υπουργείο Εµπορίου και έλεγε θέλω να 

βγάλω την εφηµερίδα µου “Θέρµη” και του έλεγαν ότι είναι κατοχυρωµένος σαν τίτλος από τον κ. 

Βελλίδη, οπότε έλεγχε τα πάντα”. 

Όταν πήγαµε στην εφηµερίδα “Θεσσαλονίκη” τα βράδια µας έπαιρνε µαζί του στο “Ντορέ”, όπου 

ήταν το µεγάλο σχολείο για µας τους νέους, και τον ακούγαµε µε δέος. Είχε [ο Βελλίδης] γύρω στα 

4 στέκια στα οποία συχνάζαµε. Στο “Ποσειδώνιο” σύχναζαν η αλητεία και οι ναύτες και οι 

κλεπταποδόχοι και οι απατεώνες. Το άλλο ήταν το “Πανελλήνιο“ στο Βαρδάρη, εκεί που είναι 

τώρα ο ΟΤΕ, εκεί ήταν πλέον οι επαφές του µε τους Βαλκάνιους, το “Ντορέ” και επίσης ένα 

µεγάλο κέντρο που χρησιµοποιούσε τα τελευταία χρόνια για τις οµιλίες του ήταν ο 
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κινηµατογράφος “Αλέξανδρος” στη λέσχη. Θυµάµαι βγάζαµε περίπου 50 εισιτήρια και 

καθόµασταν 4 άτοµα στις άκρες και καθόταν και κοιµόταν. Μην πάει κανένας θεατής και τον 

ενοχλήσει και ξυπνήσει”. 

Να ξεκινήσουµε από τον χαρακτήρα του. Ο Βελλίδης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος οσµιζόταν την 

είδηση πριν πάρει κανείς χαµπάρι  για το τι µέλλει γενέσθαι από ένα γεγονός. Ήταν ανήσυχος και 

ατίθασος χαρακτήρας. Η οικογένεια του τον είχε διώξει, γιατί ήταν πολύ καινοτόµες οι ιδέες του, 

πριν το ’40. (σ.σ. προφανώς εννοεί πριν από το 1930 γιατί το 1930 δουλεύει ως “γραµµατέας 

σύνταξης” και το 1936 αναλαµβάνει πλήρως την εφηµερίδα). Όσοι έχουν µιλήσει για τον Βελλίδη 

τον έχουν αγιοποιήσει και Άγιος δεν ήταν… Την εφηµερίδα την έκανε κουµάντο µετά τον θάνατο 

του πάτερα του ο θείος του ο Κώστας”. 

Σ.Χ. Έχετε ακούσε γιατί είχε φυλακιστεί από τη δικτατορία του Μεταξά; 

Φ.Γ. Είχανε πιάσει όλους τους εκδότες της εποχής εκείνης και τις οικογένειες τους επί Μέταξα γιατί 

επί της δικτατορίας του είχαν πιάσει όλους απο τα υπόλοιπα κόµµατα. [Η “Μακεδονία”]  ήταν ένα 

ταγµένο έντυπο στην υπηρεσία του Βενιζέλου και µε αυτήν την αφορµή τον έπιασαν αλλά µετά τον 

άφησαν. 

Σ.Χ. Δεν ήταν δηλαδή ότι κάτι έγραψε και ενόχλησε; 

ΦΓ: Όχι. Νωρίτερα όµως είχε ενοχλήσει, γιατί ήταν σε επαφή µε τους κύκλους που είχαν κάνει το 

Κίνηµα του ’35. Και τους βγαλαν”. 

ΣΧ Ως νεαρός ο Βελλίδης είχε επαφές µε τον Βενιζέλο, µε το κίνηµα αυτό; 

ΦΓ: Όχι, ήταν µικρός. Αλλά ήταν οι µεγαλύτεροί του, πολιτικοί της Θεσσαλονίκης…. Το ’41 

µπαίνουν οι Γερµανοί στη Θεσσαλονίκη κλείνουν τις δυο σπουδαιότερες εβραϊκές εφηµερίδες,  

“Ιντεπαντάντ και η “Μεσατζέρο”, έτσι νοµίζω λεγόταν, και τη “Μακεδονία”. Με το που κλείνουν 

τη “Μακεδονία” βγαίνουν δυο εφηµερίδες που ήταν όργανα των δοσίλογων της εποχής, αυτών που 

συνεργάζονταν µε τους Γερµανούς. Η µια εφηµερίδα ήταν η “Απογευµατινή” και η άλλη η “Νέα 

Ευρώπη”. Η “Μακεδονία” λεηλατείται από Βούλγαρους που έρχονται στη Θεσσαλονίκη, παίρνουν 

το πιεστήριο και τα µηχανήµατα και τα πάνε στη Βουλγαρία. 

ΣΧ: Κατά τη διάρκεια της Κατοχής ο Βελλίδης είναι στην Αθήνα. Με την αντίσταση είχε σχέση; 

ΦΓ: Κανένας δεν γνωρίζει. Απλώς καραδοκούσε πότε θα τελειώσει όλη η υπόθεση αυτή για να 

επιστρέψει. 

ΣΧ: Με τους Βρετανούς είχε σχέσεις; 
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ΦΓ: Με τους Βρετανούς είχε σχέση. Τότε ξεκίνησαν οι σχέσεις του µε τη Μεγάλη Βρετανία και 

εξέφραζε στην Ελλάδα τη βρετανική πολιτική. Λοιπόν, όταν βγάζει την εφηµερίδα από το ’45 και 

µετά… είχε ένα χάρισµα να επιλεγεί αρίστους συνεργάτες οι οποίοι πλαισίωσαν την εφηµερίδα, µε 

πρώτο και καλύτερο γραφιά τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον Κώστας Λιγνάδη, τον Αρίστο 

Χασηρτζόγλου, τον Περικλή Αγγελόπουλο κτλ και κατάφερε σε όλη τη διάρκεια της θητείας του να 

την έχει κάνει την πιο αξιόπιστη εφηµερίδα. (σ.σ. διακοπή) Ακολουθεί το παράδειγµα των Times 

του Λονδίνου που είναι καθαρώς ειδησεογραφική εφηµερίδα. Όταν κατά καιρούς του λένε ποια 

είναι η καλύτερη εφηµερίδα, γιατί τις µεγαλύτερες εφηµερίδες της τελευταίας 20ετιας ήταν στην 

Αθήνα η “Ακρόπολη” και η “Βραδινή” και η “Μακεδονία” στη Θεσσαλονίκη. Η “Μακεδονία” στα 

τέλη του ’70 ξεπερνούσε τα 190.000 φύλλα σε πωλήσεις τα Σαββατοκύριακα. Επηρέαζε πολύ και 

το σύνθηµα που χρησιµοποιούσαν ακόµα και οι κουλουρτζήδες ήταν “εφηµερίς τελεία, 

‘Μακεδονία’, που κυκλοφορεί σε πόλεις και χωρία”. 

ΣΧ Η “Μ” ήταν εφηµερίδα ειδήσεων, ελάχιστες φορές δηµοσιεύει άρθρα γνώµης. Δεν ήθελε ο 

Βελλίδης να χρησιµοποιεί την εφηµερίδα για να επηρεάζει, να κινεί νήµατα; 

ΦΓ: Θα φτάσουµε στο πολιτικό, µετά. Κατάφερε να έχει άριστους συνεργάτες σε Ελλάδα και 

εξωτερικό για να έχει πρώτος ειδήσεις και τους χρυσοπλήρωνε. Είχε γίνει παγκόσµια γνώστη η 

“Μακεδονία”, προς το τέλος του εµφύλιου από τη συνέντευξη που είχε πάρει ο Ιωαννίδης από τον 

Στάλιν στη Μόσχα. Από τους πολιτικούς φίλους του Βελλίδη ο πιο σπουδαίος ήταν ο Σοφοκλής 

Βενιζέλος µε τον οποίον είχε άρρηκτη φιλία. Όταν οι σοβιετικοί κάλεσαν στη Μόσχα τον Βενιζέλο 

πήρε µαζί του τον Ιωαννίδη και έτσι πήρε τη συνέντευξη την οποία µετέδωσε όλος ο πλανήτης. 

Σ.Χ: Στον εµφύλιο ήταν µε την πλευρά των εθνικοφρόνων; 

Φ.Γ. Όχι. Ήταν µια αντικειµενική εφηµερίδα η οποία καταχωρούσε τις ειδήσεις, όχι τις απόψεις, 

του Δηµοκρατικού Στρατού και τίποτα άλλο. Με περιγραφές του πολέµου. 

ΣΧ: Έχει γραφτεί ότι ήταν αντικοµµουνιστής. Εσείς το πιστεύετε; 

ΦΓ:Δεν ήταν αντικοµουνιστής ήταν βασιλόφρων και περιφρονούσε τους κοµµουνιστές. Πριν 

πεθάνει - το ξέρω από πρώτο χέρι γιατί ο “µπάρµπας” µου στη δηµοσιογραφία, ο Τάκης Λαµπρίας, 

ο οποίος την τελευταία 20ετια… τον είχε διπλά του µε τον Καραµανλή – πριν πεθάνει [σ.σ. ο 

Βελλίδης] είχε πει ‘’τα µάτια σας στη βασιλεία. Αν δεν έχει βασιλεία η Ελλάδα θα καταστραφεί’’. 

Θεωρούσε τους πολιτικούς κηφήνες, τυχοδιώκτες. [Ο ίδιος] δεν ήθελε να είναι στο ενεργό πολιτικό 

σύστηµα και να εξουσιάζει. Ήθελε από το παρασκήνιο να ελέγχει τους πολιτικούς. Γι’ αυτό είναι 

και καθοριστικός ο ρόλος του στα “Ιουλιανά”. Όταν έγινε όλη αυτή η ιστορία ήταν ένας από τους 
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οργανωτές, µαζί µε τον φίλο του Παναγιώτη Κόκα, ο οποίος ήταν Θεσσαλονικιός που ξεκίνησε από 

τη “Νέα Αλήθεια” και κατέβηκε στην Αθήνα και έβγαλε την “Ελευθερία”. 

Δεν έδειχνε ότι ήταν αντικοµουνιστής στον καθηµερινό του βίο γιατί θα έχανε φύλλα, επειδή ήταν 

απαγορευµένα τα κοµµουνιστικά φύλλα µετά το ’45 (“Λαϊκή Φωνή, “Πατρίδα”, “Αναγέννηση” 

κτλ) οι κοµµουνιστές αγόραζαν τη “Μακεδονία”. Οπότε αυτός δεν ήταν χαζός. Κρατούσε 

ισορροπία. Η δεξιά εφηµερίδα της εποχής ήταν το “Φως”. Από το ’35 ο θειος του ο Κώστας είχε 

διευθυντή τον Βασίλη Μεσολογγίτη, ο οποίος δηµιούργησε µετά τον “Ελληνικό Βορρά”, άλλο 

δεξιό φύλλο της εποχής. 

ΣΧ: Ο Βελλίδης µεγάλωσε σε ένα περιβάλλον βενιζελικό. Πως γίνται να είναι και βενιζελικός και 

βασιλικός; 

ΦΓ: Πάνω από όλα ο Βελλίδης ήταν έµπορος. Κάθε φορά που έκανε κάποια κίνηση στον ιδιωτικό 

του βίο αυτό που έλεγε ήταν «εγώ τι θα βγάλω;». Ήταν µια ρήση του Ωνάση, στον οποίο ήθελε να 

µοιάσει ως προς τις µεθόδους. Ήταν από τους πιο πλούσιους έµπορους διαµαντιών στην Ευρώπη 

και όλον τον πλούτο του τον είχε στη Δανία. 

Θα σου πω ένα περιστατικό για να καταλάβεις ποσό δεµένος ήταν µε τη βασιλική αυλή, δίχως να 

φαίνεται αυτό. Ταξίδευε συνεχώς στην Ευρώπη και πήγαινε στη Δανία για να ελέγχει τα πλούτη 

του. Στην κεντρική πλατεία Ελευθερίας της Δανίας παθαίνει καρδιακό και πέφτει κάτω. Κανείς δεν 

τον ήξερε. Όταν πήγε στο νοσοκοµείο και είδαν την ταυτότητα του επικοινώνησαν µε την ελληνική 

πρεσβεία στην Κοπεγχάγη και αµέσως τον βάζουν σε µια πολύ καλή θέση, σε ένα πολύ καλό 

νοσοκοµείο. Έναν µήνα µετά, αφού ετοιµάζεται να φύγει από το νοσοκοµείο ζητεί τον λογαριασµό 

και του λένε ότι είναι όλα πληρωµένα από τη βασιλική αυλή της Δανίας. Αυτά γίνονται κατά τη 

δικτατορία στην Ελλάδα. 

Σ.Χ. Οι σχέσεις µε τον Καραµανλή; 

ΦΓ: Κατά τη διάρκεια της χούντας ο Βελλίδης προσπαθεί να πάει κοντά στον Καραµανλή- τους 

φέρνει σε επαφή ο Λαµπρίας που ήταν αυτοεξόριστος στην Ευρώπη, στο Λονδίνο. Ήταν διευθυντής 

σε ένα µικρό φύλλο µε τίτλο “Νέα Δηµοκρατία” που έβγαζε ο Γεώργιος Πλήτας ο πρώην δήµαρχος 

Αθηναίων, και από εκεί τη δανείστηκε ο Καραµανλής και έκανε το κόµµα. Ο Βελλίδης 

προσπάθησε να πλησιάσει τον Καραµανλή κατά τη χούντα και κάθε µέρα ένα φύλλο της 

“Μακεδονίας” πήγαινε στο Παρίσι µε πτήση της Air France. Εκεί την έπαιρνε ένας άνθρωπος και 

την πήγαινε στον Καραµανλή. Όταν µετά ο Βελλίδης τον ρώτησε τον Καραµανλή τι την ήθελε την 
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εφηµερίδα, του απάντησε ότι επειδή “εσύ βάζεις τις µεταθέσεις και προαγωγές των αξιωµατικών 

θέλω να µαθαίνω ποιους µετακινούν”. 

ΣΧ: Ο Βελλίδης γιατί ήθελε να τον προσεγγίσει; Γιατί πίστευε ότι αυτός θα ήταν η διάδοχη 

κατάσταση; 

ΦΓ: Ο Βελλίδης πίστευε ότι σιγά σιγά το παλιό καθεστώς κατέρρεε. Μαζί µε τον Βενιζέλο, ήταν 

από αυτούς που δηµιούργησαν την Ένωση Κέντρου, την οποία µετά παρέδωσαν στον Παπανδρέου, 

µε υποχώρηση του Βενιζέλου, γιατί ήταν αρχοµανής ο Γέρος. 

ΣΧ: Εµπλέχτηκε µε την Ένωση Κέντρου, γιατί την περίοδο του ’50 ο Καραµανλής ήταν πολύ 

σκληρός… 

ΦΓ:Στα “Ιουλιανά” η Μακεδονία ήταν ο χειρότερος εφιάλτης του Καραµανλή, στα οκτάστηλα της 

εποχής (σ.σ.προφανώς συγχέει τα “Ιουλιανά” που συνέβησαν το 1965 µε την περίοδο 1956-1963 

που κυβέρνησε ο Καραµανλής). Όταν όµως έφυγε ο Καραµανλής, έγινε η χούντα κλπ αποδείχθηκε 

εκ των υστέρων ότι ήταν και αυτός συνυπεύθυνος µαζί µε τους πολιτικούς σε όλη αυτήν τη 

διάλυση και τη σαπίλα του παλιού πολίτικου συστήµατος της Ελλάδας. (σ.σ. διακοπή) 

Το ’60 ο πρόεδρος της ΔΕΘ και πρόεδρος της ΕΡΕ Στη Θεσσαλονίκη Γ. Γεωργιάδης λέει στον 

Βελλίδη, που ήταν αντιπρόεδρος της ΔΕΘ, ότι “µας έχουν στείλει τα σχέδια και θέλουν να 

αναπλάσουµε τη ΔΕΘ. Για να γίνει αυτό το πράγµα πρέπει να µας χορηγήσουν κεφάλαια από την 

κυβέρνηση. Έχω έτοιµη την µελέτη και πρέπει να πάµε στην Αθήνα και θέλω να έρθεις και εσύ”. 

Λέει ο Βελλίδης “εγώ να πάω στον Καραµανλή; Με το που µε δει θα µε σφάξει. Δεν µπορώ να 

έρθω”. Αυτά είναι αφήγηση του ίδιου του Βελλίδη προς εµένα. Τελικά όµως τον πείθουν [σ.σ. τον 

Βελλίδη] και πάνε στην Αθήνα. Ο Καραµανλής όταν ήθελε κάποιον να τον βρίσει ή να τον µαλώσει 

ήταν όρθιος και πίσω από την πόρτα και του ορµούσε. Όταν ήταν ήρεµος ήταν στο γραφείο του. Ο 

Καραµανλής από την προηγούµενη µέρα έβραζε για τον Βελλίδη και µε το που µπαίνουν 

Γεωργιάδης και Βελλίδης στο γραφείο τον αρπάζει από τον λαιµό και του λέει «τι έχεις φαγωθεί µε 

έµενα ρε παλιάνθρωπε;». Ο Βελλίδης δεν τα έχει χάσει και του λέει «να σας πω κ. πρόεδρε. 

Υπάρχει ένα καζάνι και µια κουτάλα και οι δικοί σας συνεχώς ανακατεύουν το περιεχόµενο και 

εµείς από µακριά µόνο βλέπουµε. Εµείς µόνο λίγο την κουτάλα θέλουµε να πιάσουµε». Σκάει στα 

γέλια ο Καραµανλής- είναι το πρώτο λιώσιµο των “χιονιών” µεταξύ τους- και του λέει «αν 

ερχόσουν µαζί µου εµείς οι δυο οι Μακεδόνες θα είχαµε αναµορφώσει την Ελλάδα και θα διαλύαµε 

τη σαπίλα της Αθήνας». Ο Βελλίδης του είπε ότι “εγώ έχω δώσει τον λόγο µου στην Ένωση 
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Κέντρου και θα ήταν ανήθικο και υποτιµητικό να ερχόµουν σε σένα. Όταν εκλείψουν οι λόγοι 

αυτοί τότε θα συναντηθούν οι δρόµοι µας». 

Ερχόµαστε στη Χούντα τώρα. Το 1972 αναγγέλλει ο Γ. Παπαδόπουλος ότι θα γίνουν οι 

προετοιµασίες για το νέο Σύνταγµα της Ελλάδας. Ο Καραµανλής από το Παρίσι γραφεί ένα άρθρο 

και το στέλνει µε τον αδελφό του τον Αχιλλέα στην Αθήνα και του λέει να βρει τον Γιάννη Βελλίδη 

και τον Τζώνη Αθανασιάδη στην “Βραδυνή. Ο Αθανασιάδης λέει ότι µε χαρά του θα το βάλει. 

Μετά ο Αχιλλέας πήγε στα γραφεία της Μακεδονίας στη Μητροπόλεως µε Φιλελλήνων στην 

Αθήνα και λέει στον Βελλίδη “µου είπε ο αδελφός µου ότι του είχες πει ότι όταν εκλείψουν οι 

λόγοι θα ανταµώσουν οι δρόµοι µας. Θέλω αυτές τις δηλώσεις να τις βάλετε στην εφηµερίδα”. Δεν 

είπε ούτε “Μακεδονία” ούτε “Θεσσαλονίκη”. Του είπε ο Βελλίδης “άφησε τις, θα συνεννοηθώ µε 

τον Δηµάδη (που ήταν στη Θεσσαλονίκη) και θα σου πω σε µισή ώρα”. Ο Δηµάδης του είπε 

“Γιάννη αν τις βάλουµε θα µας κλείσουν. Αλλα µπορούµε να κάνουµε κάτι άλλο. Θα τους 

γελάσουµε µε τη “Μακεδονία” γιατί θα δουν τη “Βραδυνή” και θα λένε ότι µόνο αυτή έχεις τις 

δηλώσεις. Εµείς θα το κάνουµε οκτάστηλο µε τη “Θεσσαλονίκη” που είναι απογευµατινή. 

Πράγµατι το έκανε ο Κουρτής. Εµείς δουλεύαµε τότε στην εφηµερίδα. Ήµουν τρίτο χέρι στην 

εφηµερίδα, στο τυπογραφείο. Το τυπώσαµε, κανείς δεν ήξερε το περιεχόµενο. Ωστόσο όταν έφτασε 

το όχηµα µε την εφηµερία στη Λάρισα τους σταµάτησε η τροχαία, άλλα ήδη η είδηση είχε γίνει 

γνώστη µέσω των πρακτορείων στο εξωτερικό. Κι έτσι αυτό που είχε πει “όταν εκλείψουν οι λόγοι 

θα ανταµώσουν οι δρόµοι µας”… 

ΣΧ Πιστεύετε ότι το 1965 είχε καταλήξει ότι δεν προχωρούσε η Ένωση Κέντρου και άρχισε να 

αποδεσµεύεται; 

ΦΓ: Ήταν ο ιθύνων νους στα “Ιουλιανά” και τα χρήµατα αποδεδειγµένα πλέον τα έβαζε ο Τοµ 

Πάπας ο οποίος είχε την επένδυσή του στη Θεσσαλονίκη, τα διυλιστήρια ΕΣΣΟ ΠΑΠΑΣ, και τα 

λεφτά µε βαλίτσες, ήταν κάτω στα γραφεία της ΈΣΣΟ ΠΑΠΠΑΣ στην Αθήνα και απο εκεί 

αγόραζαν τις συνειδήσεις των βουλευτών. 

ΣΧ: Ο Βελλίδης γιατι το έκανε αυτό; Ήθελε να αλλάξουν οι συσχετισµοί στην Ε.Κ.; Φοβόταν τον 

Ανδρέα [σ.σ. Παπανδρέου]; 

ΦΓ: Καταρχήν τον Ανδρέα ούτε ζωγραφιστό δεν ήθελε να τον βλέπει. Του Βελλίδη του άρεσε το 

παιχνίδι του παρασκηνίου. Από όλα αυτά ήθελε πάντα να επιβραβεύεται η δραστηριότητα του, ότι 

διοικεί τη χώρα από το παρασκήνιο. Αν τον έβαζαν να γίνει βουλευτής θα έβγαινε πρώτος, άλλα δεν 

ήθελε. Έσπαγε πλακά µε όλα αυτά. Με τον Κούρτη του είχαµε πει µια φορά στο “Ντορέ” «καλά 
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είναι λεφτά αυτά που µας δίνεις;» (του µιλούσαµε στον ενικό γιατί µας έδινε το δικαίωµα) και µας 

λέει: «εγώ ξέρεις τι δυστυχία έχω µε τα χρήµατα; Τέλειωσαν τα λεφτά µου και δανείζοµαι, άλλα θα 

κάνουµε µια εταιρία οι τρεις µας». Και φώναξε τον µαγαζάτορα και του λέει φέρε ένα πανέρι και 

του λέει τι λεφτά έχεις στο ταµείο φερ’ τα όλα. Τα έβαλε όλα στο πανέρι και µας λέει θα κάνουµε 

εταιρία και θα πάτε µε τον Αντώνη στη Τσιµισκή και θα πουλάµε τα 100ρικα 80 δραχµές. Σε δέκα 

λέπτα θα έχουν φύγει όλα Εµείς καταλάβαµε τι ήθελε να πει την εποµένη µέρα. 

ΣΧ: Πώς και δεν θέλησε να κάνει εφηµερίδα στην Αθήνα; 

Δεν τον ενδιέφερε να κάνει εφηµερίδα στην Αθήνα. Είχε συµφωνία κυριών µε τους Αθηναίους 

εκδότες και είχαν πει ότι “ούτε εσείς θα έρθετε εδώ ούτε εγώ θα κατεβώ κάτω”. Σε µια µεγάλη 

απεργία των µέσων µεταφοράς της εποχής (τα πρώτα φύλλα της “Μακεδονίας” έφευγαν µε 

αεροπλάνο στην Αθήνα), µε το αυτοκίνητο ήθελε 14 ώρες και µισθώνει από το στρατιωτικό 

αεροδρόµιο του Τατοΐου αεροπλάνο µε πιλότους που βρήκε µε τη βοήθεια της αγγλικής πρεσβείας- 

µε την οποία είχε σχέσεις γιατί ήταν πράκτορας των Άγγλων. Έδωσε 2-3 λίρες στον κάθε πιλότο 

και πήραν τα φύλλα και τα πήγαν στην Αθήνα. 

Ο Βελλίδης πως έκανε λεφτά µε τους εγγλέζους; Τον ενηµέρωναν για τις µετοχές και του έλεγαν 

“παίξε αυτήν τη µετοχή της Nestle που έχει 6 δολάρια και σε 10 µέρες θα πάει στα 18”. Ήξεραν 

αυτοί. (σ.σ. διακοπή) 

Ο Βελλίδης γεννήθηκε Οθωµανός υπήκοος τρία χρονιά µετά εκδόθηκε από τον θειο του (σ.σ. 

προφανώς εννοεί τον πατέρα του) η “Μακεδονία” για την οποία λεφτά έβαλαν οι µονές του Αγ. 

Όρους, που ήθελαν ένα έντυπο να εκφράζει την ελευθερία και την απελευθέρωση των λαών της 

Μακεδονίας και έτσι ξεκίνησε. 

Η ζωή του ήταν «τυχοδιωκτική». Στη Θεσσαλονίκη δεν τον έβαζε κανείς στο σπίτι του γιατί 

φοβούνταν µην προσβληθεί η οικογένειά τους, πειράξει την κόρη τους”. Παράλληλα όµως, όταν 

έλεγε τα αιτήµατα που πρέπει να λυθούν για τη Θεσσαλονίκη ήταν πρωτοπόρος γιατί είχε την 

εφηµερίδα. Στη µεταπολίτευση βόα όλη η Β. Ελλάδα ότι κάποιοι επιτήδειοι θέλουν πάρουν τη ΔΕΘ 

στην Αθήνα και γίνεται µια συνέντευξη στα γραφεία διοίκησης της ΔΕΘ και κάποια στιγµή ο 

Βασίλης Τράπαλης ρωτά τον Βελλίδη «είναι αλήθεια πρόεδρε αυτή η πληροφορία ότι θέλουν 

κάποιοι επιτήδειοι θέλουν να τη µεταφέρουν στην Αθήνα; Ξέρουµε το όνοµα αυτού που ηγείται της 

κίνησης» και του λέει ο Βελλίδης «ποιος είναι αυτός;» και του λέει ο Τράπαλης «ο υπουργός Εθν. 

Άµυνας ο κ. Αβέρωφ» και του απαντά ο Βελλίδης «µε π… δεν έχω παρτίδες». Ήταν βωµολόχος. 
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Από το ’75 και µετά δίπλα στον Καραµανλή ήταν ο Βελλίδης. Τα είχαν βρει τόσο πολύ οι δυο 

Μακεδόνες. Μαζί πήγαν στις Βρυξέλλες στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αυτά είναι αφήγηση του Τάκη 

Λαµπρία που ήταν µαζί τους. «Πρόεδρε γιατί είσαι έτσι;» τον ρωτά ο Βελλίδης. Του λέει ο 

Καραµανλής: «Δεν βλέπεις τι προβλήµατα έχω; Που θα µου ορµήξουν γιατί «έφυγες;» κτλ; 

Βρίσκοµαι σε πολύ δύσκολη θέση». Σκάει στα γέλια ο Βελλίδης και του λέει «µην ανησυχείς. Δεν 

λύνονται έτσι τα προβλήµατα». Και του λέει ο Καραµανλής «πως λύνονται;». «Δεν τα λύνεις. 

Περνάς από πάνω και προχώρα» του απάντα ο Βελλίδης. [Τέλος πρώτου µέρους συζήτησης] 

!
[β’ µέρος] 

ΦΓ Ο Βελλίδης ήταν από τους µεγαλύτερους επιχειρηµατίες στην Ελλάδα. Έφτιαχνε σχέδια µέσω 

της εταιρίας ΒΕΛΛΙΑΝ, Βελλίδης ΑΕ. (στη συνέχεια ο συνεντευξιαζόµενος παρέθεσε πληροφορίες 

off the record). (….) Είχε πολύ µεγάλες γνωριµίες µε τον αγγλικό παράγοντα, από την εποχή της 

κατοχής και µετά. Ποτέ δεν ακούστηκε όµως το όνοµα του σε οµάδες εθνικής αντιστάσεως. Όλο 

αυτό το διάστηµα ήταν στην Αθήνα και περίµενε να τελειώσει η κατοχή. Οι άγγλοι τον βοήθησαν 

να ξαναστήσει την εφηµερίδα γιατί ήθελαν ένα τέτοιο µέσο επιρροής. (σ.σ. αναφορές άσχετες µε το 

θέµα) Ήθελαν να ελέγχουν εµπόριο. 

ΣΧ Πέρα από το εµπόριο, µεταπολεµικά είχαµε και τον εµφύλιο, που προφανώς τους ενδιέφερε… 

ΦΓ: Μπράβο, ναι. Αυτά τα είχε στο µυαλό του ο Βελλίδης και τους ήθελε παγιωµένους στην 

Ελλάδα. Με µεγάλη τους λύπη, όµως, µετά τον πόλεµο, ήταν πια φτωχοί και δεν µπορούσαν να 

“κρατήσουν” την Ελλάδα. 

ΣΧ. Με τον αµερικανικό παράγοντα είχε σχέσεις ο Βελλίδης; 

Με τους Αµερικανούς δεν είχε σχέση, αλλά είχε ανθρώπους που τον έφερναν σε επαφή. Ο 

κυριότερος φίλος του Βελλίδη… Δυο φίλους είχε στη ζωή του ο Βελλίδης. Ο Σοφ. Βενιζέλος και ο 

Κ. Καραµανλής, µετά τη µεταπολίτευση. Ο θανάσιµος εχθρός του τον όποιο θεωρούσε βρώµικο 

υποκείµενο, αλλά τον είχε οκτάστηλο, ήταν ο Γ. Παπανδρέου. Βεβαία ήταν και βασιλόφρων. 

Πεθαίνοντας είχε πει στον Λαµπρία να πει στον Καραµανλή και στον Ράλλη να προσέχουν τη 

βασιλεία γιατί η Ελλάδα θα έπεφτε χωρίς αυτήν. 

ΣΧ Αυτό που λέτε, σχετίζεται µε το ότι είχε σχέσεις µε τους Άγγλους; 

ΦΓ Ακριβώς. Τους έβλεπε ως παράγοντα σταθερότητας. (σ.σ. αναφορές άσχετες µε το θέµα) 
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ΣΧ Να σας ξαναγυρίσω στην κατοχή. Μου έχουν πει ότι ο Βελλίδης την εποχή της κατοχής 

βοηθούσε Εβραίους επ’ αµοιβή για να γλιτώσουν… 

Ναι, και µάλιστα ο ισχυρότερος από την εποχή εκείνη, που επέζησε, και έγινε συνεταίρος του αλλά 

κανείς δεν ξέρει µε ποια σχέση, ήταν ο Αρώνες. Ιταλοεβραίος που ήταν εισαγωγέας του χαρτιού 

που έβγαινε η “Μακεδονία” (σ.σ. η εταιρεία εµπορίας χάρτου Αρώνες ιδρύθηκε το 1927 στην 

Αθήνα, βλ http://www.arones.gr/GREEK/index.html). Ο οποίες είχε σαν περιουσιακό στοιχείο, 

µετά τον πόλεµο αγόρασε αυτό το ακίνητο στη Τσιµισκή, που είναι ο ΕΔΟΕΑΠ, που ήταν η 

Αυστροελληνική… Για να επιζήσει την περίοδο της κατοχής [ο Βελλίδης] επειδή δεν είχε άλλους 

πόρους, ενδεχοµένως το επάγγελµά του να ήταν αυτό… να είχε συνεννοηθεί µε την εβραϊκή 

κοινότητα της Θεσσαλονίκης και να τους φυγάδευε σε Αίγυπτο, Τουρκία, Παλαιστίνη κτλ. 

ΣΧ Τα χρήµατα της οικογένειας; 

ΦΓ Σκορπίστηκαν όλα. Μετά την κατοχή ξαναχτίζει την οικονοµική αυτοκρατορία του από το 

µηδέν, µόνο µε το µυαλό του. Ήταν ένα δαιµόνιο µυαλό, ένας άνθρωπος προικισµένος µε ιδέες 

αλλά βέβαια πάντα προείχε το προσωπικό συµφέρον. 

ΣΧ: Έχει ειπωθεί ότι εξαιτίας της σχέσης του µε τους βρετανούς είχε πληροφόρηση ώστε να παίζει 

στο χρηµατιστήριο. Εσείς τι πιστεύετε; 

ΦΓ: Αυτό ήταν η βάση για το µεγάλο deal µε τις δουλειές τους, µετά το 1950, όταν είχε 

οµαλοποιηθεί η κατάσταση. Τον λέγανε πράκτορα των Άγγλων, δεν ήταν πράκτορας. Μέσω των 

εφηµερίδων του έδινε µια πληροφόρηση για την εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και 

ως “αµοιβή” τι έπαιρνε; Ερχόταν κάποιος στο γραφείο του έπιναν έναν καφέ και µιλούσαν για 

χρηµατιστήριο. Πάνω στην κουβέντα του έλεγε ο συνοµιλητής του “παίξτε τη Νεστλέ αυτόν τον 

καιρό γιατί έχει χαµηλή µετοχή και ότι σε λίγο καιρό θα ανεβεί”. Έπαιζε ο Βελλίδης και έτσι έκανε 

λεφτά. 

ΣΧ Την περίοδο της κατοχής ξέρετε αν εδινε πληροφορίες στους αντιστασιακούς και τους 

συµµάχους; 

ΦΓ: Δεν ξέρει κανένας, αλλά εκείνο που µπορούµε να εικάσουµε είναι το εξής. Όταν έχεις ένα 

µέσο εκείνη, σε µια εποχή που η εφηµερίδα διαµορφώνει την κοινή γνώµη, εσύ ξέρεις τι αξιοπιστία 

έχουν οι βουλευτές και σε ένα κρίσιµο νοµοσχέδιο, το όποιο θέλεις να περάσει, µέσω των 

συνεργατών σου να το καταφέρνεις. Μετά το 1960 φάνηκε πλέον ότι είχε τη βοήθεια και των 

Αµερικανών στα επιχειρηµατικά του σχέδια. 

http://www.arones.gr/greek/index.html
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ΣΧ: Αυτό που υποθέτετε, ότι ασκούσε πίεση, γινόταν µέσω διαπροσωπικών σχέσεων; 

Χρησιµοποιούσε την εφηµερίδα; 

ΦΓ: Η εφηµερίδα ήταν το πορτοφόλι του, άλλα ο µεγάλος ο πλούτος δεν ήταν τα λεφτά στο 

συρτάρι του ήταν στον µυαλό του. 

ΣΧ Θυµάστε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγµατα, που να φανερώνουν την ισχύ του; 

ΦΓ: Η ισχύς του φαινόταν από ένα γεγονός, το όποιο ήταν οφθαλµοφανές σε όλη την Ελλάδα. Μια 

εφηµερίδα που φτάνει να πουλάει 200.000 φύλλα, τις καθηµερινές 80.000-90.00 φύλλα, αµέσως ο 

πληθυσµός καταλαβαίνει ποιος είναι η δύναµη στη χωρά. Και µέσω αυτής της ισχύος ο ίδιος έκανε 

τους σχεδιασµούς του, οι οποίοι είναι και σε επίπεδο πολιτικό και εξωτερικής πολίτικης. Όταν µετά 

το 1963 αρχίζει και αγριεύει η ιστορία µε την Κύπρο και εσύ σαν “Μακεδονία” πρέπει να είσαι 

µέσα από τα οκτάστηλα σου στο πλευρό των φοιτητών στην Ελλάδα, αφού κρυφά είσαι φίλος µε 

τους Άγγλους δεν το κανείς οκτάστηλο. Κανείς ένα δίστηλο κάτω δεξιά και το “θάβεις”. (σ.σ. 

Πάντως η “Μ” αφιέρωσε ολόκληρα πρωτοσέλιδα για το κυπριακό και τις φοιτητικές διαδηλώσεις). 

Δεν δίσταζε να ξοδεύει λεφτά και σε δηµοσιογράφους του εξωτερικού για να έχει µια 

αποκλειστικότητα. 

Την τελευταία δεκαετία της ζωής του είχε συνδεθεί τόσο άρρηκτα µε τον Καραµανλή, και µε την 

απόσταση του χρόνου, λέω ότι, αν η “συνάντηση” αυτή είχε γίνει νωρίτερα δεν θα ήταν έτσι τα 

πράγµατα όπως είναι στην Ελλάδα σήµερα. Με τη δύναµη που είχε ο Βελλίδης δεν θα άφηνε να 

ανορθωθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου. (σ.σ. αναφορές άσχετες µε το θέµα). 

Τον Παπανδρέου δεν ήθελε να τον δει. Ήταν όµως έµπορος. Σκέψου ότι έναν άνθρωπο που τον 

έβριζε κατ’ ιδίαν, και στα οκτάστηλα τον εκθείαζε για να πάρει τα λεφτά από το κοινό. 

Για τον Αν. Παπανδρέου έλεγε ότι είναι αλήτης, σιχαµένος. Για τον Γ. Παπανδρέου έλεγε ότι ήταν 

τυχάρπαστος, απατεώνας, ψεύτης. 

ΣΧ Αυτά τα έχετε ακούσει εσείς; 

ΦΓ: Βεβαίως, µέσα στην εφηµερίδα τα έλεγε 

ΣΧ Παρόλα αυτά, τον στήριξε τον Παπανδρέου, για την προεδρία της Ε.Κ. 

ΦΓ: Κοίταξε, από τη γενιά του ήταν ήταν Βενιζελικός. Μισός αιώνας πέρασε µε ανταγωνισµούς 

µεταξύ “βενιζελικών” και “λαϊκών”. Όταν εξέλειπαν οι βενιζελικοί και άρχισαν να φθείρονται και 

να γίνονται πολλά κοµµάτια, αυτός ήξερε ότι η εφηµερίδα του απευθυνόταν στο λαό, κυρίως σε 

προσφυγές και ήξερε ότι οι πρόσφυγες στήριζαν τον Βενιζέλο. Αυτή την πολιτική του να είναι 
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κοντά στον πρόσφυγα, κοντά στον βενιζελικό αναγνώστη, ήθελε να την κρατήσει. Όµως αυτοί δεν 

µπορούσαν να συνεννοηθούν µεταξύ τους… [ακολουθούν αναφορές ασχετές µε το θέµα]. 

Για να επανέλθω, αν είχαν συναντηθεί Βελλίδης – Καραµανλής νωρίτερα, στη δεκαετία του ’60, η 

Θεσσαλονίκη θα είχε άλλη εικόνα- διότι όσα έργα έκανε ο Καραµανλής, αντιδρούσε η 

αντιπολίτευση. 

ΣΧ Στην αρχή όµως υπήρχε κόντρα µεταξύ των δύο. Γιατί αυτό; 

ΦΓ: Γιατί οι πολιτικοί φίλοι του Βελλίδη από την Αθήνα του υπαγόρευαν και του έλεγαν “αφού 

κάνουµε εµείς κουµάντο, θα έρθει ένας χωρικός από τη Βουλγαρία να µας πει πως θα 

κυβερνάµε;” (σ.σ. αναφορές άσχετες µε το θέµα). 

Για να επανέλθω, ο Βελλίδης για µένα στη δηµοσιογραφία ήταν µεγάλος και δεν µπορούµε να τον 

κρίνουµε. Όταν ήταν να υπερασπιστεί τη Θεσσαλονίκη δεν κουνιόταν κανένας. Όταν µιλούσε ο 

Βελλίδης δεν τολµούσε να µιλήσει κανένας από Αθήνα. Ήξερε τι γινόταν. Μας έλεγε πχ “να κάνετε 

ρεπορτάζ για τα αποθέµατα λιγνίτη στην Πτολεµαΐδα“ πριν καν ασχοληθεί η ΔΕΗ εκεί. Ακόµα και 

βλακείες να έλεγε, για µας ήταν ιερά βιβλία. 

(σ.σ. αναφορές άσχετες µε το θέµα) Στο άτυχες περιστατικό µε τη δολοφονία του Λαµπράκη η 

εφηµερίδα είχε πάρει θέση και είχε πει ότι αυτά τα παρακρατικά στοιχειά να ανακαλυφθούν. Όταν 

ήρθε ο Ντε Γκολ το 63 στη Θεσσαλονίκη η Μακεδονία είχε άποψη που έλεγε ότι αλλάζει η 

εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και γίνεται φιλοευρωπαϊκή. 

Είχε τη δυνατότητα τεχνικά µε τις συνεργασίες που είχε µε τα διεθνή πράκτορα να έχει ειδήσεις 

από όλον τον κόσµο. Ο Βελλίδης είχε ένα δόγµα και έλεγε ότι καλύτερη εφηµερίδα είναι αυτή που 

πουλά τα περισσότερα φύλλα. 

Έλεγε ο Δηµάδης ότι είναι τόσο δυνατή οικονοµικά γιατί δεν χρωστούσε προς τρίτους ούτε είχε 

δάνεια. Ίσα ίσα η Μακεδονία µε ένα καλό οικονοµικό επιτελείο είχε εισπράξεις αµύθητων πόσων 

µε την ιδέα του Βελλίδη για µικρές αγγελίες. Είχε τα σαββατοκύριακα 10 σελίδες µε 6.000 αγγελίες 

των 2 εκατοστών οι όποιες εκτός από την τιµή που εισέπραττε είχε και αναγνώστες και αυτούς που 

έβαλαν την αγγελία και όσους ενδιαφέρονταν. Προσπάθησαν πολλοί να µιµηθούν αυτό το σύστηµα 

τότε άλλα δεν τα κατάφεραν. Ο Θεµιστοκλής Σαµαράς, δ/ντης λογιστηρίου είχε στο συρτάρι του 

λεφτά που δεν είχαν οι τράπεζες. Τα λεφτά για τις αγγελίες δίνονταν προκαταβολικά. Έλεγε ο 

Δηµάδης ότι άµα θέλεις να γκρεµίσεις την Μακεδονία οικονοµικά θα πρέπει να περάσει µια 

δεκαετία για να γκρεµίσει τα µπετόν. 
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[9] Συνοµιλία µε τον κ. Γιώργο Αθανασιάδη, πρώην πρόεδρο της ΔΕΘ 

Στην πρώτη από τις συναντήσεις µε τον κ. Γιαγκιόζη ήταν παρών και ο κ. Γιώργος Αθανασιάδης, 

πρώην πρόεδρος ΔΕΘ, ο οποίος γνώριζε τον Βελλίδη και έκανε, εµβόλιµα στη συζήτηση, κάποιες 

παρεµβάσεις: 

“Από πολύ νέος είχε σταµατήσει να εκτιµά τους πολιτικούς ο Βελλίδης. Το 1928 που είχαµε 

εκλογές ήταν υποψήφιος ο Παπαναστασίου, ο οποίος πηρέ τον Βελλίδη από τον Έβρο µέχρι την 

Αθήνα στην προεκλογική περιοδεία. Λέει ο Βελλίδης “πήγαινα και εγώ σαν τον καηµένο και 

έγραφα για κάθε κουτσοχέρη τα αιτήµατα, φτάνουµε Αθήνα, τα καθαρογραφώ και λέω στον 

πρόεδρο ορίστε τα αιτήµατα. Εκείνος τα παίρνει και τα πετάξει στο καλάθι”. Ο ίδιος το είχε πει 

αυτό το περιστατικό” 

“Στα ‘Ιουλιανά’, το 1965, ο πατέρας µου είχε ένα σπίτι 100 µέτρα από το Καστρί του Παπανδρέου. 

Τότε ανέβαιναν οι κυβερνήσεις- Αθανασιάδη, Τσιριµώκου  και µετά Στεφανόπουλου που έκανε και 

κυβέρνηση. Τότε ήµουν µικρός αλλά θυµάµαι ότι είχε ένα ανοιχτό αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του 

Παπανδρέου, κάθε βραδύ. Τότε η "Μακεδονία έγραφε και λίγο αποστατικά και λέγεται ότι ένα 

βραδύ του είπε ο Παπανδρέου, µου το µετέφερε αυτόπτης µάρτυρας, «Γιάννη στα προφορικά σου 

παίρνεις άριστα στα γραπτά σου µηδέν”. 

“Ο Βελλίδης από το ’74 και µετά ήταν µεγάλος θαυµαστής του Καραµανλή. Το 1976 µου έλεγε ότι 

“µια φορά την εβδοµάδα πάµε µε τον Αχ. Καραµανλή και τον Λαµπρία στο σπίτι του στην Ηρώδου 

Αττικού και συζητάµε”. Πήγαν λοιπόν µια φορά και εκεί που έτρωγαν και έπιναν του λέει ο Κ. 

Καραµανλής “πες Γιάννη τα νέα της Β. Ελλάδας”. Ο Γιάννης άρχισε να λέει τα δυσάρεστα, σαν 

δηµοσιογράφς. Από κάτω κλωτσιά ο Αχ. Καραµανλής και ο Λαµπρίας και στο ασανσέρ του έλεγαν 

“τι ήθελες να λες αυτά στον πρόεδρο και τον συγχύζεις”. Ο Αχιλλέας και ο Λαµπρίας ήταν 

αυλοκόλακες. Ο Βελλίδης ήθελε να κάνει ενηµέρωση. Ο Κ. Καραµανλής δεν ξέρω τι εκτίµηση του 

είχε άλλα τον άκουγε, γιατί ο Βελλίδης ήταν χωµένος στην πιάτσα και συναναστρεφόταν κάθε 

καρυδιάς καρύδι” 

!
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ΙΙ. Έγγραφα- Φωτογραφικό υλικό 

A  

Το αίτηµα του Βελλίδη για αγορά µε έκπτωση τυπογραφικής µηχανής από τις εφηµερίδες που έκλεισαν οι Ναζι 
µεταφέρει ο γερµανός πρόξενος στην αρµόδια υπηρεσία του υπουργείου Τύπου και Προπαγάνδας της Γερµανίας. 
Πηγή: Auswaertiges Amt Bundesrepublick Deutschlands. Politisches Archiv, Presse Abteilung Griechenland 3: 
Deutsches Konsulat Salonik 54/Pol.II, 20.1.34; 153/Pol II, 19.4.34; 235/Pol. II, 13.5.34 
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A  

Το Προξενείο της Γερµανίας στη Θεσσαλονίκη µεταφέρει την πρόταση της "Μακεδονίας", τι ζητά και τι προσφέρει σε 
αντάλλαγµα για να πάρει σε καλύτερη τιµή µια τυπογραφική µηχανή. Πηγη: ό.π. 

!
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A  

Η αλληλογραφία συνεχίζεται καθ'όλη τη διάρκεια του 1934 και τις αρχές του 1935, οπότε το προξενείο της Γερµανίας 
στη Θεσσαλονίκη ειδοποιεί τις αρχές στη Γερµανία ότι η έκδοση της «Μακεδονίας» έχει απαφορευτεί. Ό.π. Χρονικά 
συµπίπτει µε τις πληροφορίες για αναστολή λειτουργίας της εφηµερίδας, µετά την καταστολή του κινήµατος του ’35. 
Δυστυχώς δεν καταφέραµε να εντοπίσουµε στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερµανίας αν η αλληλογραφία 
συνεχίστηκε. 
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A  

Το ΦΕΚ ίδρυσης της εταιρείας χάρτου ΧΑΡΤΕΞ, την περίοδο της κατοχής, της οποίας µέτοχος ήταν ο Ι. Βελλίδης 
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A  

Έκθεση της Γενικής Διοικησης Β. Ελλάδος, τον Δεκέµβριο του 1947, για την πολιτική τοποθέτηση των εφηµερίδων 
του επαρχιακού τύπου. Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτος, Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας. (Αρχείο Γενικής Διοίκησης 
Βορείου Ελλάδος (1945-1957), Φάκελος Α/4-9 
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A  

Ο Ι. Βελλίδης στη λίστα των υποψηφίων βουλευτών ΕΠΕΚ-Φιλελευθέρων. Πηγή: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΠΑ 
«Πέργαµος», Συλλογή Δηµοσιευµένων Εκλογικών Αποτελεσµάτων, Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 16ης 
Νοεµβρίου 1952, Τεύχος Πρώτο 

Από τα εγκαίνια των νέων γραφείων της "Μακεδονίας" το 1953. Το παρόν έδωσαν οι Βενιζέλος, Παπανδρέου, Τσάτσος 
κ.α. Πηγή: Χριστοδούλου, ό.π., σ.69 
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!
Απαντητική επιστολή του Γεωργίου Παπανδρέου προς τον Βελλίδη µε ηµεροµηνία 25/7/1954. Τον ενηµερώνι για τις 
εσωκοµµατικές εξελίξεις. «Από παλαιότερες συνοµιλίες µας είχα την εντύπωση ότι ήσουν σύµφωνος µε την 
ανακοίνωση που έκαµα. Και όταν µιλησωµε, ελπίζω να πεισθείς ότι ήταν η σωστή απόφαση, ήτην συµµερίζεται το 
σύνολον των επαρχιωτών πολιτευοµένων. Θα πρέπει να σου εξηγήσω ότι µη χρίσµα δεν σηµαίνει µη στήριξη. 
Τουναντίον. Σηµαίναι ενδοκοµµατικό χρίσµα. Οµόθυµος στήριξης και αυστήρά πειθαρχία. (…) Προφορικώς θα τα 
πούµε. Γεια χαρά. Με αγάπη. Γ. Α. Παπανδρέου» (Πηγή: Χριστοδούλου, ό.π., σ.83) 
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A  

Τηλεγράφηµα της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα στο οποίο αναφέρεται η «Μακεδονία» µεταξύ των πραγόντων της 
Ε.Κ. που θα µπορούσαν να προωθήσουν τη λύση Στεφανόπουλου, για την επίλυση της κρίσης του 1965 

!
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A  

Τηλεγραφήµατα αµερικάνικων πηγών που ελάµβανε ο Βελλίδης για τη σύγκρουση βασιλιά-Παπανδρέου (Αρχείο Λ. 
Βόδενα, όπως αναφέρεται στο Χριστοδούλου, ό.π., σ.143) 

!
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A  

Ο Βελλίδης µε τον πρωθυπουργό (εκ των αποστατών) Στ. Στεφανόπουλο, υπό υο βλέµµα του βασιλιά.  Πηγή: 
Χριστοδούλου, ό.π., σ.140 

!
Στ. Στεφανόπουλος, Κ. Βελλίδη, Γ. Βελλίδης και Κ. Μητσοτάκης. Η φωτογραφία είναι του 1965, αλλά δεν 
διευκρινίζεται αν πρόκειται από τη δεξίωση για την ενηλικίωση της κόρης του εκδότη, που δόθηκε στις 15 Ιουλίου, την 
ηµέρα που ξέσπασε η κρίση µεταξύ Παπανδρέου και Παλατιου. Πηγή: Χριστοδούλου, ό.π., σ.160.  
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A  

Επιστολή στήριξης πρώην βουλευτών προς τον βασιλιά Κωνσταντινο, στις 17/9/1970. Κατά τον Χριστοδούλου (ό.π. σ.
150) γράφηκε καθ’υπόδειξη και επιθυµία του Βελλίδη  
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A  

Σηµείωµα του Βελλίδη, στον Λ. Βόδενα, για να πληρώσει 450.000 (προφανώς δραχµες) σε κάποιον ραββίνο. Δείγµα 
της απόλυτης εµπιστοσύνης του προς τον οδηγό του. Πηγή: Χριστοδούλου, ό.π., σ.28. Δεν γνωρίζουµε για ποιο λόγο 
κατέβαλε ένα τόσο µεγάλο ποσο (ο Βόδενας προσλήφθηκε το 1951, άρα το σηµείωµα είναι µεταγενέστερο). 
Ενδεχοµένως αποτελεί δείγµα των σχέσεων που είχε αναπτύξει ο Βελλίδης µε την εβραϊκή κοινότητα, σε αντίθεση µε 
την αντισηµιτική στάση της εφηµερίδας, κατά τη διάρκεια του µεσοπολέµου.  

Στη Γενεύη, το 1964 µε τον φίλο του, έµπορο χάρτου εβραϊκής καταγωγής από τη Θεσσαλονίκη, Ιζακίνο Άντζελ 


